
\،لاند!ر!ن!قإخما،ق!،أص

يكللوا*ثىثلمثا،قلأ،قاضتا

تأليف

لمي!وي!ثالجز!تدنعايخ.د%
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!ضلأ!أيىفلأ

)19(

تج!بمالإليتيالميتتقإبآ

ينمقفا-ثىؤلم!ا-قفآ-قاضتا
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هص1802-هـ9143

حلأ!بلطتاتلآألنتثئبر!الاأإ!فا!ممر!برإف!!م-

!ااع9،
تتزوت-لئتان

656ء04:جؤث

مم!!هللةاه!عةط.لن!!أه!!اثخثوق!البزئبا

4!اهلل!كةحةه"لودز
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لي!آفآ!لإلمجالم

ينملوا-ضزؤلم!-تلأ-قاضتا

ئأليف

لمي!تديت!الغيئت!لنعايخ.د%

الإشلاتةمقةبابئالغقيذةأشتاد

آلتؤيةثمةياتي

قأوفلأ

http://www.al-maktabeh.com



بيمأقأ!
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مةالمقلى

للممهالالبمبع!الم

!

الظلماتوجعلوالأرضالسمواتخلقالذيلتهالحمد

رسولهأرسلالذيهو،يعدلونبربهمكفرواالذينثموالنور،

.المشركونكرهولوكلهالدينعلىليظهرهالحقودينبالهدى

أعظمهي،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنوأشهد

.وزيادةالحسنىبهأرجووما،السعادةوعنوان،شهادة

ومبشزاهادئاربهأرسله،ورسولهعبدهمحمذانبيناأنوأشهد

وعلىعليهاللهصلىمنيزا،وسراخابإذنهاللهإلىوداعئاونذيزا،

كثيزا.تسليفاوسلموصحبهآله

بعد:أما

وأعظم،الكلامأصدق"اللهإلاإله"لاالإخلاصشهادةفإن

الروححياةإذ،الضرورةأعظمإليهاالثقلينوضرورة،المعاني

وكما.فيهالروحبوجودالبدنحياةأنكمافيها،الكلمةهذهبحياة

عاشفمنفيها؟يتقلبالجنةفيفهوالكلمةهذهعلىماتمنأن

عيش)1(.أطيبفعيشهبهاوالقيامتحقيقهاعلى

ولاغمرها،دونيقفعنها،وجيزبحثالأوراقهذهوفي

.3(20)"ءلدواوااءلدا":نظرا(1)

http://www.al-maktabeh.com



اللهإلاإلهلاأنش!ا!لم!!

معانيها،جميعيستجليأنيرومالذيمنإذساحلها،يتجاوز

أصله،كلهالدينعلىالمشتملةوهيمراميها،سائروششقصي

.وآخرهوأوله،وفرعه

مباحث.وسبعةتمهيدفيالبحثجعلتوقدهذا

العلموأهمية"،و"الإله"الشهادة"،تعريفففيالتمهيد:أما

الثه.إلاإلهبلا

مطالب.ثلاثةفي!زاوىن

الآتي:الرسمفعلىالمباحثأما

".اللهإلااله"لافضل:الأولالمبحث

علىيترتبوما"،اللهإلاإله"لاإعراب؟الثانىالمبحث

إعرابها.فيالخطأ

ذلك.وأدلة"،اللهإلاإله"لامعنى:الثالثالمبحث

".اللهإلاإله"لاشروط:الرابعالمبحث

".اللهإلاإله"لاوتنفيهتثبتهماأهم:الخاصالمبحث

".اللهإلاإلهلاأن"شهادةينقضما:السادسالمبحث

إلهلاأن"شهادةتفسيرفيالمخالفينخطأ:السابعالمبحث

قشته.ومنا"للهالاإ

مع،المتبعالعلميالمنهجوفقالبحثكتابةفيسرتوقد

إلىداعيةالحاجةرأيتالتيالمواضعفيإلاالإيجازمراعاة

فيها.التوسع

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


المقدمة

يتقبلهوأنمباركا،مسذذايجعلهوأن،بهينفعأناللهأسأل

حسن.بقبولمني

وصحبهوآلهمحمد،ورسولهعبدهعلىوسلماللهوصلى

أجمعين.

سنديعثمانبنالعزيزعبدبنصالحأ.د.

بالمدينةالإسلاميةبالجامعةالمقيدةبقسمالأستاذ

!3.!3ا،م!س!.3!،،7!!أ).حهول

؟في!ته!خوسيهم

http://www.al-maktabeh.com
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فىء9لمحىءلمحى*ء?!ى!ى!ىلمحىء!ىصيصيصيصيصيصيصيصيصيصيصيصيصيصيصيصي

!!

التم!يد

"،و"الإله""الش!اهـةتعريففي

اللهإلاإلهبلاالعلموأهمية

مطالب:ثلاثةوفيه

"الشهادة".معنى:الأولالمطلب

"الإله"معنى:الثانيالمطلب

الله.إلاإلهلاأنبشهادةالعلمأهمية:الثالثالمطلب

!ىفى!ى!ىلمحىء?!ىفىء?!ى!ىءصيصيصيصيصيصيصيصيصيصيصيصيصيصي6ء
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هدةلشهاا"معنى

ه!ف!

الأولالمطلب

!

"ةلشهاد"امعنى

بلفظالتوحيدكلمةتصديرالنصوصمنكثيرفيجاءقد

فيبهاينطقالمسلمأنكما"،اللهإلاإلهلاأن"شهادة:الشهادة

ئعقدأنفناسب")1(؟اللهإلاإلهلاأن"أشهد:بلفظكثيرةمواطن

"الشهادة".معنىلبيانالمطلبهذا

يشهد.شهدمصدراللغةفيالشهادة

حضورعلىيدلأصلوالدالوالهاء"الشين:فارسابنقال

")2(.ذكرناهالذيعنفروعهمنشيءيخرجلا،هـاعلاموجملم

قوذفهي،الشهادةكلمةفيمجتمعةالثلاثةالمعانيوهذه

)1(

)2(

إله"لاوجملة،الثقيلةمنالمخففةهيهنا"أدن"أنعلىالتنبيهيجدر

والتقدير:،محذوفالشأنضميرواسمهاخبرها،رفعمحلفي"اللهإلا

انظر.مثقلةينطقهاحينالعامةبعضويخطئ.اللهإلاإلهلا"أنه"أشهد

"مجموع:أيضاوانظر)3/156(،"الممتع"الشرح:فيذلكعلىالتنبيه

922(.-)1/228باز"بنالعزيزعبدالشيخسماحةفتاوى

فلاالنطقفيوأماكتابتها،إظهاريجبهنا"أدناأنوهوآخر:وتنبيه

أوضحإلىالسالك"ضياءانظر:"لا".فيتدغمهـانمابها،ينطق

01(.)4/أالمسالك

)953(."اللغة"مقايي!
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اللهإلاإلهلاأنلن!ا!لم!

عبرماوهو-بالحسمشاقدمعلومشيءعنوإعلافاإخبازايتضمن

النفس.فيمتيقنأو-بالحضورعنه

علمعنصادرقوذ:"الشهادة:الأصفهانيالراغبقال

")1(.بصيرةأوبصربمشاهدةحصل

الشاهدعلممنفيهابدلا"الشهادة:الإسلامشيخوقال

الأمور")2(.بهذهإلاالشهادةمقصوديحصللا،وبيانهوصدقه

فيماوتوضيحها؟الشهادةأركانهيالثلاثةالأموروهذه

يأتي:

حضورعنتكونأن:الشهادةفيوالأصلالحضور:أولا:!

قدبماالإخبار:"الشهادة:فارسابنقال،حسيةومشاهدة

نفسه.فيالإنسانيتيقنهفيمااستعملتثمشوهد")3(،

عماالإخبار:الشهادة"وأصل:القرطبيالعباسأبوقال

الإنسانيحققهماعلىيقالقدثمبج!ه،المخبرشاهد

علفاالمحفقلأن؟للحسشاهذايكنلموإناويتيقنها)4(،

(()5(ومشاهدةح!اكالفدرك

حضر،:العربكلامفيأشهد("أصل:عطيةابنوقال

.(682)"تالمفردا9(1)

)14/187(."الفتاوى"مجموع)2(

)1/514(."اللغة"مجمل)3(

يتقنه".9:الأصلفي)4(

)125(."الرحمنالكريم"تيسيروانظر:)1/87(."المفهم")5(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


!لشهادةا0معنى
!

ضرفتثمالبفرة:185،؟1آلمتهر!ينكئمشيهذ!قمن:تعالىقولهومنه

منتقرروجهبأيالنفسفيعلمهتقررفيماقيلحتىالكلمة

يشهد")1(.شهد:غيرهأوحضور

أخبرفلوهـالاصادفا،متيقئاالشاهديكونأنبدفلاوعليه

ولا؟صادقةشهادتهتكنلموشكترددمعأويعتقد،مابخلاف

ولهذاللاعتقاد)2(،وموافقة،للقلبمواطأةعنإلاكذلكتكون

:الفيروزآباديقال)3(؟والجزموالتحقيقبالقطعيةالشهادةوصفت

")4(.قاطعخبر:"الشهادة

وتيقنهالشاهدصدقتتضمناللهإلاالىلاأنفشهادةوعليه

أركانها.منالأولالركنوهذاالتوحيد،كلمةبمدلول

ويتلفظينطقحتىشاهذاالشاهديكونفلاالإخبمار:ظيخآ:ر+

إذنفهي.فؤادهيكنهعماوفعيضا،نفسهفيعمامخبزاويقول

)5(.ولفظاعتقادمنفركبة

قاطعبأني"أخبر:يعني"اللهالااله"لاالموحد:فقول

")6(.بالوحدانية

اختلافلا،واللسانبالقلبفعفه"الشهادة:مندهابنقال

.2()67"المفردات":وانظر،)283(الوجيز"لمحررا"(1)

)32(.(الشهادةشرحفيالسعادة"كنزانظر:)2(

)1/924(.المجيد"فتح9:انظر)3(

)1/603(."القاموس")4(

)67(."الجلالين"تفسير:انظر)5(

)2/432(.المجيد""فتح)6(
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اللهإلاإلهلاأنشثا!لم!

ذلك")1(.فيالمسلمينبين

حتىشاهذايكونفلاالتوحيدكلمةمضمونالعبداعتقدفمتى

بها.ينطق

هواللهإلاإلهبلا"والشاهد:المروزينصربنمحمدقال

قلبهبشهادةيبتدئ،ولسانهبقلبهلتهبهايشهد،بقلبهالمقرالمصدق

به")2(.والإقراربلسانهبالشهادةئثئيثم،بهوالإقرار

اعتقدهماينفعهفلا-القدرةمع-بلسانهالنطقمنامتنعهـاذا

.-البدعأهلبعضعليهلماخلافا-بقلبه

يتكلملمإذاالشهادتان"فأما:تيميةابنالإسلدمشيخثال

وأئمتهاالأمةسلفعندوظاهراباطئاكافرفهوالقدرةمعبها

علمائها")3(.وجماهير

نأيكفيأم)أشهد(،:كلمةبنطقهإلامسلفايكونلاوهل

الله؟إلاإلهلا:يقول

.بلازمليسذلكأن:الجواب

:قالإذاالكافرأنعلىالمسلمون"وأجمع:القيمابنقال

شهادةوشهدالإسلامدخلفقداللهرسولمحمداللهإلاإلهلا

")4(.الشهادةلفظعلىإسلامهيتوقفولم،الحق

433(.-432)2/المجيد""فتح:وانظر332(،)1/""الإيمان)1(

035()1/مندهلابن"الإيمان"فيوهو)2/707(."الصلاةقدرأتعظيم)2(

.المروزيقولمنأنهإلىالإشارةدونبنصه

)552(."الأوسطالإيمان))3(

054(.)2/الحكمية!"الطرقفيومثله471(،)3/"السالكين"مدارج)4(
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؟لشهادة"امعنى
!

يشهدأنيمكنلاإذبه؟يشهدمابحقيقةالعلمثالتا:بلإ

المسلم:فقولمتنافيان)1(؟والشهادةفالجهل؟يجهلهبماالشاهد

)2(.بذلكعلمهيتضمن"اللهإلاإلهلاأن"أشهد

قال:اللهإلاإلهلاأنأشهد:"وقولهم:الأنباريقال

وأبين،اللهإلاإلهلاأنهأعلم:العربيةأهلعندمعناهبكر)3(:أبو

")4(.اللهإلاإلهلاأنه

الشهادةأنريب"لاحسن:بنالرحمنعبدالشيخوقال

معوأما،وصدقويقينعلمعنكانتإذاإلاشهادةتكونلا

هذهوالحالةالشاهدفيكون،تنفعولاتعتبرفلاوالشكالجهل

به")5(.يشهدالذيبمعنىلجهلهكاذئا؟

العلمحصوليقتضيوالاعتقاداليقينحصولأنخافيوغير

التوضيحلمزيدالعلمأهلكلامفيعليهالتنصيصأنغير؟ضرورة

العناية.ومزيد

:الشهادةأن:السابقالعرضمنتتحصلالتيوالخلاصة

وتتيقنه.النفستعلمهعماإخباز

حيث؟مختصرةجملةفيالقرطبيالعباسأبولخصهماوهو

التوحيد""كتابوحاشية602(.-)1/502الحميد"العزيز"تيسيرانظر:)1(

.)25(

)325(.المنير!"المصباحانظر:)2(

نفسه.الأنباريهو)3(

32(.)1/الزاهر"")4(

)01(."الموحدينعيون"قرة)5(
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اللهإلاإلهلاأنش!ا!!

أعلمهبماأنطق"أي.(:ا؟)أشهد.:المسلمقولمعنىفيقال

)1(--ء
.واتحممه"

"أنطق.(:)أشهد.معنىفيعثيمينابنالشيخقولومثله

")2(.اللهإلاإلهلاأنهوهو،اليقينمنقلبيئكنهعمامعبزابلساني

،بالشهادةوصفتقدالتوحيدكلمةأنعلىالتنبيهبقي

في-الثهإلاإلهلاأنشهادة؟فقيلإليها،الشهادةكلمةوأضيفت

تكونأنبدلا"اللهإلاإله"لاأنإلىإشارة-كثيرةنصوص

وإنمامحفما؟اعتقاذاولامجرذا،قو،فليستبها؟ئشهدشهادة

واعتقاد،علمعنناشئصادققوذ-صاحبهابهاينتفعحتى-هي

البحث.أثناءفي-اللهبعون-سيتبينماوهذا

3ممث!يم

)1(

)2(

.87(/1)"المفهم"

)1/152(.المفيد""القول

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ابهدله"5معنى
!

-ال!ر!!!

الثانىالمطلب

(،الإله"معنى

كلمةمعنىفهمفيأساشركن"إله"كلمةمعنىمعرفةإن

فهمفيالخطأيحصلالكلمةهذهفهمفيالخطأوبسببالتوحيد،

التوحيد.كلمة

كلمةبمعنىالجهليلزمه"الإله"بمعنى"الجهل:المعلميقال

(")1(.اللهإلاإلهالاالتوحيد

لأنالمعبود؟هو""الإلهأن:اللغةشواهدعليهتدلوالذي

.مفعولبمعنى!عالف"إله"وعليهيعبد؟عبدأييألهألهمن""الإله

اللغة.أهلمنإجماغوهذا

هيالألوهيةأنعلىدلوما:قال"فإنجرير:ابنقال

قيل:"؟ويفعل"فعلفيأصلألهوأنالمعبود،هوالإلهوأنالعبادة

بعباد؟رجلأيصفالقائللقولالحكمفيالعرببينتقائعلا

")2(.خلافولا،بالصحة"فلان"تأله:ذكرهجلاللهعندماوبطلب

)32(."الاشتباه"رفع)1(

قوله:علىشاكرمحمودالأستاذعلقوقد)1/123(."الطبري"تفسير)2(

الآخر".يقولهمادفعإلىبعضهميدعوبينهماختلافلا"أي:تمانعلا

)1/212(.الحميد"العزيز"تيسير:أيضاوانظر

http://www.al-maktabeh.com



اللهإلاإلهلاأنلث!ا!لم!

كعبدإلاهة"أله:فارسابنقال.اللغةأئمةتواردهذاوعلى

")1(.الإلهسميوبذلكالمتعبد،:والمتأله،عبادة

التعبد،وهوواحد،أصلوالهاءواللام"الهمزةأيض!ا:وقال

الرجلتأله:ويقالمعبود،لأنهبذلكوسمي،تعالىالله:فالإله

تعبد")2(.إذا

دونهمناتخذماوكل،ضضالله:"الإلاه:سيدهابنوقال

والألوهةوالإلاهة.آلهةوالجمع،متخذهعندإلاةمعبوذا

.")3(العبادة:لألوهيةوا

ومنه،عبادةعبد:وألوهيةوألوهةإلاهة"أله:القاموسوفي

اتخذماوكلمألوه)4(،بمعنى؟كفعال)إله(وأصله)1.الجلالةلفظ

".بالضموالألهانيةالإلاهةبئنمتخذهعندإلةمعبوذا

والتعبد")5(.التنسك:"والتأله:قالثم

:العجاجبنرؤبةقولهذاومن

تألهي)6(منواسترجعنسئحنالمذ؟الغانياتدرلثه

)2(

)3(

)4(

)6(

)1/101(."اللغة"مجمل

)86(."اللغة"مقاييس

)4/358(."المحكم!

به".مؤتملأنه؟مفعولبمعنىلمحعال"إمام"كقولنامعبود،"أي:الزبيديقال

.32(1/)16"العروستا!"

.028(4/)!"القاموس

و)تاج)86(،"اللغة"مقاييسفيبهالاستدلالوانظر)165(.ديوانه

)1/54(.جرير"ابنو"تفسير324(،)16/"العروس
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"الإله"معنى
!

شكولا،بعمليالثهوطلبيتعبديمن"يعنيجرير:ابنقال

به-نطقإذا-آتهمعنىوأن،يألهألهمن؟التفعل:التألهأن

")1(.اللهغتد

"ويذركقراءتهما:-إئهومجاهدر!نهبنعباسابنعنأخرجثم

علىالإلاهةأنشك"ولا:قالثم"عبادتك"،:وقالهـالاهتك")2(

فلاناللةأله:القائلقولمنمصدرومجاهدعباسابنفسرهما

قولبينفقد،عبارةالرؤياوغتز،عبادةاللهعبذ:يقالكما،إلاهة

")3(.مصدرهالإلاهةوأنعبد،:أتهأنهذا؟ومجاهدعباسابن

وكذا،لهممعبودلكلاسفاجعلوه:"إله:الراغبوقال

وأله،معبوداإياهالاتخاذهمإلاهةالشصسوسموااللاتا)4(،1

المعبود")5(.هوهذاعلىفالإله،تأله:وقيلعبد،:يألهفلان

هوالإلهوأن،العبادة:اللغةفيالإلهةأن:والخلاصة

عند""الإلهكانهـانإلفا،يسمىفإنهغبدمنفكلالمعبود،

فحسب.سبحانهالثهعلىيطلقإنماالإطلاق

يقع،الأجناسأسماءمنفإنهالإله"وأما:السويديقال

بالإطلاقخصصلكن،باطلأوبحقمعبودكلعلىوضعهبأصل

".علمية"رسالةوالتبيينالتوضيحمع)1/53("الثمين"العقد)1(

علىتعليقهفيعباسابنعنالروايةهذهشاكرأحمدالشيخضغف)2(

)1/124(.جرير!ابن"تفسير

)1/124(.جرير"ابن)تفسير)3(

أالذات".:الأصلفي)4(

21(.)"المفردات")5(

http://www.al-maktabeh.com



!
الثه")1(.وهو،بالحقالمعبودعلى

اللهإلاإلهلاأنلث!ا!لم

علىغلبثممعبود،لكلالأصلفي"الإله:البيضاويوقال

غتد")2(.بمعنى،وألوهيةوألوهةإلهةألهمنواشتقاقه،بالحقالمعبود

تعريفأنرأواالعلمأهلبعضأنإلىالمقامهذافيوأنبه

.للعبادةالمستحقهوالإلهوإنما؟صحيحغيرمطلفابالمعبودالإله

معنىإلهمعنىكانفإذا:قائلقال"فإن:الزجاجيقال

يسمىكماإلافامعبودكليسمىأنهذاعلىأفيجوزمعبود؟

فيالإلهمعنىلأنجائز؟غيرالحقيقةعلىذلك:قيلمعبودا؟

")3(.والعبادةللألوهيةالمستحقأي،الألوهيةذوهو:الحقيقة

إلهفلا؟العبادةلهيحقالذيهو"الإله:العسكريوقال

الأصنامأنترىألا؟العبادةلهيحق)4(معبودكلوليس،اللهإلا

")5(.العبادةولهالهيحقولامعبود،والمسيح،معبودة

لكماله؟العبادةيستحقمنهو""الإلهأنبهأريدإندكروما

منوغيرهاالأصنامتسمىألاعليهينبنيلأنه؟بصوابفليس

اللهكتابفيالأصنامسميتفقدقطغا؟خطأوهذا،آلهةالمعبودات

لأبي!إبرهيؤتالى!ؤإد:تعالىاللهقالفقد؟كثيرةنصوصفيآلهة

".علمية"رسالةوالتبيينالتوضيحمع)1/53("الثمين"العقد)1(

)1/16(.تفسيره)2(

)03(."اللهأسماء"اشتقاق)3(

"بحق".:الأصلفي)4(

.(251)لالفروقا"(5)
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"الإله"معنى
!

)آجقل:المشركينعنوقال:74(،الأنعام1ءايقة!أضحناماآتتخذءازز

عنوقال:15،اص!!تجالبلتثئئقذا!!وجذاإبقاآلأقة

:79(،أطهغايهقآ!غقئهخمتصيرالزىإلالكإقئ!ؤأنظر:!شموسى

.الآياتمنذلكغيرإلى9،،:االصالاتأةالقيين!هوإلم+!قراخ:وقال

اعتقادهمباعتبارهوإنماآلهةالأصنامتسميةإن:قيلفإن

بذلكسموها،الأصنام:"الآلهة:الجوهريقالكمافيها؟

علىلااعتقاداتهمتتبعوأسماؤهملها،تحقالعبادةأنلاعتقادهم

")1(.نفسهفيالشيءعليهما

منوردوما،دليلإلىويفتقرنظر،محلهذاأن:والجواب

بل،المشركينلقولحكايةجميعهيكنلمآلهةالأصنامتسمية

ءاصلهةالثم!آر:سبحانهفقال؟آيةماغيرفيبذلكتعالىاللهسماها

لأءاخرإبهاآلت!ءتذع!ؤ،:وقالالأنبياء:43،،1دوشأ!ئنتخنعهم

!!ولزجونؤإتيهآلحكرتلأوتجهةإلأهالذلثئءصهؤإلأإنة

.القصصا1

قؤله!إتقهوآتخذ!ب!آقزءيت:تعالىقولههذامنوأوضح

:23(.الجاثية1

فعله،حسئارآهفمهما؟بهواهيأتمرإنما"أيكثير:ابنثال

إلفاالهوىسبحانهاللهسمىفقد")2(؟تركهقبيخارآهومهما

.للعبادةمستحفايعتقدهلمأنهمعلصاحبه

.(64222/)"لصحاخا!(1)

.(682)7/تفسيره(2)
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اللهإلاإلهلاأنش!ثالم!!

منعليهوالاستشهادبيانهسبقماعلىدليلكلهفهذا

العبادةهيالإلهيةوأنالمعبود،هوالإلهأنمنالعلمأهلكلام

فقدشيئاعبدمنوأن،بباطلأوبحقبكونهاتقييددون

للعبادةمستحفايراههوهلاعتقادهعنالنظربقطعإلفااتخذه

لا.أم

هوإنماالعبادةالإلهاستحقاقأنوضوخاالأمرويزيد

آلهتهمفيالمشركونيعتقدهلمماوهذا؟الكمالبصفاتلاتصافه

والتدبير،والززقيالخلقعنعاجزةأنهامعتقدونفهم-أصنامهم-

بقولهم:الحجفييلبونكانواولذا،مالكةغيردتهمملوكةوأنها

ملك")1(،وماتملكهلك،هوشريكاإلالك،شريكلا"لبيك

اعتقادهممعاللهعندشفاعتهافيطمعإلاآلهةلهااتخاذهموما

،ونومىأتخذوأ!ؤالذديئ.سبحانهاللهقالوضعفها،عجزها

و!الالزقر:3(،1!زلفىآدنهالىلقزبونآإلأتغ!دممتمماآؤ!ذ

ويقولونينفعهزو،يض!زممئملاماآدتيمادودونمن!ؤدغباو!ت؟سبحانه

أيون!:18(.آلئم!عندشمفعؤناهوك

ذلكومعلكمالها،عندهمللإلهيةمستحقةتكنفلموعليه

آلهة.اللهوسماها،آلهةسموها

الوصفهذايستحقفلاواحذا؟يكونأنيجبالإله؟نعم

نألولاغيرهعلىيطلقأوغيرهفيلئعرفيكنولمخ!،سواه

)2/843(ووقتهاومفتهاالتلبيةباب"،الحج"كتابفيمسلمأخرجه)1(

ر!لمحبين.عباسابنحديثمن)1185(برقم
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ث!لهل!"امعنى
!

؟سواهعبادةلهموزينتآدمبنيمنكثيزااجتالتقدالشياطين

.المستعانوالله،وكثرتالآلهةفتعددت

،سواهمعبودلاإذ؟ئجمعلاأنحقه"و)إله(:الراغبقال

")1(.آلهة:فقالوا؟جمعوهمعبوداتههناأنلاعتقادهمالعربلكن

آلهةهياللهدونمنعبدتالتيالمعبوداتأن:والخلاصة

فهي؟العبادةتستحقلاالحالحقيقةفيكانتوإن،عبدتلكونها

ومنفي،وجهمنلهاثابتالوصففهذا،باطلةآلهةولكنها،آلهة

.الاستحقاقجهةمنومنفي،الواقعجهةمنثابت؟وجهمنعنها

من()الإلهبهناالمراد"وليس:تيميةابنالإسلامشيخقال

آلهةتسميتهمولكن،كثيرةالآلهةهذهفإن،استحقاقبلاعابدعبده

تعالى:قالكما،باطلأمرمعبودينواتخاذهمبذلكعنهموالخبر

سمئالتي!وبنتجاآلتهآنرلىفآوءاتآوبهوإلتئمكتتموهآآلت!آ!يإلأه!!إق

منيذعودتماوأدنئالحقهوآلئةيإث!ذلك:وقال:23(،النجم1

آلهةعابدوهاجعلهاالتيفالآلهة:62(،الحج1آتجطل!هؤءدويه

كمن،بآلهةفليستالعبادةتستحقلاهيلكن،كثيرةيعبدونها

شيئايحسنلاوهوأميزاأومفتئاأوحاكفاأوشاهذاغيرهجعل

.)3()2(
.دلك"من

.(12)"تالمفردا"(1)

)14/172(."الفتاوى"مجموع)2(

طعننقلالرازيالفخرأنعلىالتنبيهمنالمقاميخلىلاأنيحسن)3(

يأتي:ماخلاصتها،أوجهخمسةمنبالمعبودالإلهتعريففيالناسبعض

ألهة.ليستأنهامعغبدتقدالأوثانأن-ا
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اللهإلاإلهلاأنشثا!لم!

.محالمنهمالعبادةصدورأنمعوالبهائمالجماداتإلهتعالىأنه-2

عنها.العبادةتصدرلاأنهمعوالأطفالالمجانينإلهتعالىأنه-3

له.صفةالإلهيةتكونلاأنهذاعلىيلزمأنه-4

.الأزلفيإلفايكونلاأنهذاعلىيلزمأنه-5

الرازيأنإلىأنبهأوردهعماأجيبأنوقبل)1/145(.تفسيره:انظر

قدأنهمع،لهموافقتههذاوظاهر،الكلامهذايتعقبلم-عنهاللهعفا-

المعبود،أنه:الإلهتفسيرفيالأصحأنتفسيرهمنآخرموضعفيقرر

34(.)5/تفسيرهانظر:.القرآنمنعليهواستدل

الإيجاز:رسمعلىفهوأوردهعماالجوابأما

ذلك.علىالتدليلمضىوقد،القرآنبنصآلهةسميتالأصنامأنأو،:

انظر:،يعبدهلممندونبالعبادةلهيتوجهمنإلهتعالىاللهأنثانثا:

بنصدئهعابدةوغيرهاوالبهائموالجمادات781(.)2/الفوائد""بدائع

)6/االبغوي"تفسير:فيالبابهذافيالنصوصمنجملةانظر،القرآن

404(.-)5/304كثير"ابنو"تفسير038(،

للألوهيةالمستحقهوسبحانهفالئه:الألوهيةصفةعنذكرهماوأما:ثالثا

هوالحقفالإله؟وصفاتهذاتهفيالمطلقالكمالمنبهاتصفلما

انظر:.سبحانهاللهوهو،الجلالونعوتالكمالصفاتلجميعالجامع

خلقهعلىوالعبوديةالألوهيةذاكانلىاذا)2/782(،الفوائد""بدائع

له.صفةالألوهيةكانت؟لكماله

فغير؟الأزلفيإلفايكونلاأنوهو؟اللازممنذكرهمارابغا:

تعبدهمعبودا؟يزللمفهووعليهخالقا؟يزللمسبحانهفالثه؟صحيح

،الحوادثتسلسلبموضوعتعلقلهاوالمسألةيخلقها،التيمخلوقاته

.المقاملهيتعلافيهاوالبحث
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اللهإلاإلهلاأنبشهادةالعلمأهمية

-!!ص

الثالثالمطلب

!

اللهبلاإلهلاأنبشهادةالعلمأهمية

وأصل،الإسلاممفتاخالتوحيدشهادةأنبالاضطرارغلمقد

وقولااعتقاذابهايأتلملمنإسلامفلا؟الملةوعمدة،الدين

وعملأ.

ترئبفإنبمعناها؟العلمبعدإلايتحققلاهذاأنشكولا

ذإ؟الأصلعلىوالفرع،الأساسعلىالبناءترئبهذاعلىهذا

.تصورهعنفرعالشيءعلىالحكم

النائمأوكالهاذيفهوويتصورهمعناهايعلملمفمن؟وعليه

)1(.يقولمايعقللاالذي

نأضرورتاعلفايعلماللهعنعقلمن"كلأنوذلك

وما،والمعنىالحقيقةمنعليهدلتاماالشهادتينمنالمقصود

علمغيرمناللفظمجردوأما،والعملالعلممنعليهاشتملتا

يخلصهولاشيئاالعبديفيدلافهذالحقيقتهما؟اعتقادولابمعناهما

")2(.وفروعهالشركشعبمن

)161(."الظلام)مصباحانظر:)1(

السابق.المصدر)2(
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اللهإلاإلهلاش!كاأن!

وهئمبآلختئثهدمن!إلأ:تعالىقولهعند-إلمحهجريرابنقال

يعني؟اللهبتوحيدوإقرارهبالحق"وشهادتهالرخزف(:1!!يغثون

التوحيد")2(.حقيقةيعلمونوهمأبالته،)1(آمنمنإلا:بذلك

هذهبفهمالعنايةالمسلتميلزمماآكدمنأنوالمقصود:

سيأتيماوهو-صحيحةمعرفةمدلولهاومعرفة،العظيمةالكلمة

بهمامعنىجهلإذابعدينفعهعلمفأي-؟اللهبعونقريئابيانه

؟!وفلاحهنجاته

ويكثرفهمها،فيالانحرافيفحشحينماالأهميةهذهوتتأكد

كمايجحدلاواقعوهو-وبيانهاشرحهافيالجادةعنالجنوح

كثيربهاخشيتالتيلهالخاطئةالتفسيراتتلكهيفكم-سيأتي

ذلكعلىترتبوكم،البدعأهلمنكثيربهاونطق،المؤلفاتمن

.المستعانواللهالمرء؟!بدينتعصفقدعظيمةانحرافاتمن

!كئنح!

"الله".:الأصلفي)1(

)25/501(."الطبري"تفسير)2(
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الله"إلاإله!لافضل
!!

-!!!لا!

ا!ولطالمبحث

النه"بلاإله"لافضل

يحصيهولافكر،بهيحيطلا2شي"اللهإلاإله"لافضلإن

فهيبحر،مننقطةبلفيض؟منغيضفهوعنهاقيلومهماقلم،

تكونلاوكيف،المأموراتوأوجب،الواجباتوأول،الملةأصل

اللهوفطر،والسمواتالأرضبهاقامتالتيالكلمة"وهىكذلك

القبلة،ونصبت،الملةأسستوعليها،المخلوقاتجميععليها

العباد،جميععلىاللهحقمحضوهىالجهاد،سيوفوجردت

والمنجيةالدار،هذهفيوالذريةوالمالللدمالعاصمةالكلمةوهى

أحديدخللاالذيالمنشوروهىالنار،وعذابالقبرعذابمن

بسببه،يتعلقلممناللهإلىيصللاالذيوالحبل،بهإلاالجنة

إلىالناستنقسموبها،السلامدارومفتاح،الإسلامكلمةوهي

دارمنالكفردارانفصلتوبهاوطريد،ومقبولوسعيد،شقي

العمودوهي،والهوانالشقاءدارمنالنعيمداروتميزت،الإسلام

دخلالثهإلاإلهلاكلامهآخركانومن،والسنةللفرضالحامل

")1(.الجنة

.3(10)"ءلدواواءلداا"(1)
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اللهإلاإلهلاأنشثا!لم!

وأنزل،رسلهبهااللهأرسلالتيالكلمةهي"اللهإلاإله"لا

وبهاوالنار،والجنة،والآخرةالدنياخلقتأجلهاومن،كتبهبها

وعليها،يخفأوالميزانويثقل،الشمالأوباليمينالكتبتؤخذ

يومالسؤالوعنها،والمحاسبةالجزاءوعليها،الميثاقالثهأخذ

الدينأصلوهي،السعادةدارومفتاح،الشهادةكلمةوهي،التلاق

أركانوبقية،فسطاطهوعمودشجرتهوساقأمرهورأسوأساسه

مقيدةلها،مكملاتمنها،متشعبةعنها،متفرعةوفرائضهالدين

بمقتضاها)1(.والعملمعناهابالتزام

الشهادةمنأعظمشهادةوأي؟العظمىالشهادةأنهاويكفي

هؤإلأإبةلأآتتما،آلتة!شمهد:تعالىقال؟لنفسهبهااللهشهدالتي

!مهوآفجيرآلتزهميزهوإلأإبةلأبآئم!طقآيضاآليزؤأؤلوأوآئمبحكة

.ا)2(عمرانآلا

فضلهاعظيمعنمبينةالعزيزالكتابآياتجاءتوقد

)3(:يأتيفيماذلكمنجملةوأسوقمكانتها،وشريف

!و!لمة:تعالىقولهفيالواردةالعلياالثهكلمةأنها-ا

103(.)1/"القبول"معارج:انظر)1(

212(.)2/"السنية"الدرر:انظر)2(

جمعهـانماأوردها،التيالآياتتفسيرفيالقولتحقيقالمقصودليس)3(

نأويلاحظ.العلمأهلعليهنصمماالقرآنآيمنفضلهافيجاءما

منغيرها-التأملعند-تشملالتوحيدبشهادةفسرتالتيالآياتبعض

متجه؟الشهادةفضلعلىالمقامهذافيبهاوالاستدلال،الدينشرائع

معناها.فييدخلماوأولىأوللأنها
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الله"إلاإله"لافضل
!!

منوكثيرعباسابنقالكما:04(،التوبةأآ!ا!مىآلئه

)1(.المفسرين

آلحتي!دغؤة!ته:تعالىقولهفيالحقدعوةوهي-2

)2(.وغيرهمزيدوابنوقتادةعباسابنقالكماالرعد:1،114

ضربكسفتر!آلتم:تعالىقولهفيالطيبةالكلمةوهي-3

!!آفمضذفيلىفز!اتاتجاآضحلهاجمن!هنممكلرؤطئمةمثلأ!ةآده

)3(.المفسرينمنوكثيرعباسابنقالكماإبراهيم(،أ

آلدينىآدته!يتئت:تعالىقولهفيالثابتالقولوهي-4

آلئاوي!جلآلأخرؤولمبآلذشآآثححؤؤفيآفابمتىبآتقؤليءاشوأ

منكثيرقالكماإبراهيم(،أ!!لختآ2ماآدئهودقعلآلظمين

)4(.المفسرين

!قة!ؤآثرمهض:تعالىقولهفيالتقوىكلمةوهي-5

وقتادةعمروابنعباسوابنعليقولفي:26(،الفتحأآلتقوى!

جمهورقولوهو،والخلفالسلفمنوغيرهموعطاءومجاهد

)1(

)2(

)3(

)4(

"فتح155(،)4/كثير"ابن"تفسير)01/137(،"الطبري"تفسير:انظر

364(.)2/القدير"

"زاد،03(5)4/"البغوي"تفسير،(128)13/"الطبري"تفسير:انظر

073(.)المسير"

"تفسير)4/194(،كثير"ابن"تفسير)13/302(،"الطبري)تفسيرانظر:

)5401(.الوجيز""المحرر)745(،المسير""زاد346(،)4/"البغوي

"تفسير)4/552(،كثير"ابن"تفسير)13/218(،"الطبري"تفسيرانظر:

.(5501)746/المسير""زاد،934(4/)"البغوي
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هـ!
.(1لمفسرين)ا

اللهإلاإلهلاأنلث!ا!لم

ي!قاصيزققةبأتخم!متؤضآ!قن:تعالىقولهفيالحسنةوهي-6

ومجاهدعباسابنقولفيالنمل(،1!!هوءاينونتؤمذقر!مينؤهم

)2(.السلفمنوطائفةوعكرمة

غقيهثم!وؤآش!غ:تعالىقولهفيوالباطنةالظاهرةالنعموهي-7

ومجاهدعباسابنقولفيألقمان:02،،ؤتإطة!طالرةيغم!

)3(.السلفمنوغيرهما

تتينقدآلدفيفيإكرآة!لأ:تعالىقولهفيالوثقىالعروةوهي

آشضمتئكققدبآدلهولؤمىبإظعولئيكفرفمنآلقيئينألرشه

والضحاك)4(.جبيربنسعيدقولفي265،،تالبقرةأآئوثقئ!بآتع!ؤ؟

تقولوألعحارى!ؤقل:تعالىقولهفيالأحسنالقولوهي-8

)5(.المفسرينمنطائفةقولفيالإسراء:53(،1آخمئتن!!آليئ

الليل،،1!!بآلحممئتئ!ؤصحذق:تعالىقولهفيالحسنىوهي-9

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)7/345-كثير"ابن"تفسير501(،-)26/401"الطبري"تفسيرانظر:

091(،)16/"القرطبي"تفسير321(،)7/"البغوي"تفسير346(،

)1737(.الوجيز""المحرر

)6/217(،كثير"ابن"تفسير23(،-)25/22"الطبري"تفسيرانظر:

)6/183(."البغوي"تفسير

انظر:)نعمه(،أيضاوالجمع)نعمة(،الإفرادقراءةعلىبذلكفسرت

)21/78(.االطبري"تفسير

)1/688(.كثير"ابن"تفسير02(،)3/"الطبري"تفسيرانظر:

)5/99(."البغوي"تفسير)9114(،الوجيزلما"المحرر:انظر
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الله،إلاإله"لافضل
!

)1(.السلفبعضقولفي

!آنضاذ:تعالىقولهفيالصالحاتالباقياتمنوهي-01

ؤضلأثؤاتازئكجمنذضتيآلفخيضتؤآتتمتنتآلذلمجاآلح!ؤؤنيينةؤآلتنون

)2(.السلفمنطائفةقولفيالكهف،،أ!!آقلأ

عقبه؟في!رإبراهيمجعلهاالتيالباقيةالكلمةوهي-11

!!ترخعونتعئهتمءعقبهفيتايتة!ؤجعلهاكضة:تعالىقالكما

التفسير)3(.وأهلالسلفمنطائفةقولفيالزخرف(،أ

تذعود!آلوينىتئل!!ؤ،؟تعالىقولهفيالحقوهي-12

فيالرخزف(،1!!يغلمونوهئمبآلحقشحهدقنإلأآلمثتفغةدونيممن

)4(.المفسرينمنطائفةقول

آلأغلى!أفثلم!ؤتة:تعالىقولهفيالأعلىالمثلوهي-13

جرير)5(.ابناختياروهو،وقتادةمجاهدقولفي:27(،الروم1

هذا!إن:تعالىقولهفيأقومهيالتيالكلمةوهي-14

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

تفسير"(،)1354"النسفيتفسير")1385(،الوجيز""المحرر:انظر

)8/417(.كثير"ابن

"البغوي"تفسير)854(،المسير""زاد161(،)5/كثير"ابن)تفسيرانظر:

.)5/174(

"تفسير)1277(،المسيرا"زاد)7/225(،كثير"ابنإتفسير:انظر

63(.)25/"الطبري

)1285(.المسير""زاد1(،50)25/"الطبري)تفسير:انظر

"فتح268(،)6/"البغويتفسير"38(،)21/"الطبري"تفسير:انظر

)6/312(.كثير"ابن!تفسير221(،)4/القدير"
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اللهإلاإلهلاأنشثا!الم!

منطائفةقولفيالإسراء:9(،1آفوم!!يتيئيهدىآتقؤان

)1(.المفسرين

آلرخمتنيخذآتخذ!ب!إلأ:تعالىقولهفيالعهدوهي-15

)2(.وغيرهعباسابنقالكماأمرلم(،!!غقذا

ألديخهيت!!آلآ:تعالىقولهفيالخالصالدينوهي-16

)3(.المفسرينمنوغيرهقتادةذلكقالكماالزقر:3(،1ألمخالص!!

بأثعذليتةمرآلتة!إبئ:تعالىقولهفيالعدلوهي-17

)4(.عباسابنقولفي:09(،النحلأؤآلإخسمين!

تةآيئقن!إلأ:تعالىقولهفيالصوابالقولوهي-18

وأكثروعكرمةعباسابنقولفيالنبأ(،1!!صحواتجؤقاذألرخمن

)5(.المفسرين

آل!يقعا!إته:تعالىقولهفيالطيبالكلموهي-91

)6(.المفسرينمنوغيرهعباسابنقولفيأفاطر:15،،آلطيمب!

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

08(.)5/"البغويتفسير")1131(،الوجيز"المحررتفسير":انظر

"تفسير)5/265(،كثير"ابنإتفسير)16/128(،"الطبري"تفسيرانظر:

)594(."الجلالين

"البحر091(،)3/""التسهيل191(،)23/"الطبري"تفسير:انظر

415(.)7/"المحيط

"الطبريتفسير9)197(،المسير""زاد)4/595(،كثير"ابن"تفسيرانظر:

.)14/162(

المسير"زاد9)4/174(،"التسهيل"24(،)03/جرير"ابن"تفسيرانظر:

.)9015(

1(.)915المسير"زاد3039(،)7/!المحيطالبحر9:انظر
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الله؟إلاإله!لافضل
!

إلم!ؤههؤأ:تعالىقولهفيالقولمنالطثبوهي-02

منوغيرهعباسابنقولفي:24(،الحجأآثقؤليمهومنىآلطيب

جرير)1(.ابناختياروهو،السلف

عبادهمناصطفىالذيناللهأورثهالذيالكتابوهي-21

جمابنا!ويقأضالفتناآلدينآتكتنبآؤزتتا!خغ:تعالىقولهفي

)2(.السلفبعضقولفيأناطر:32(،

بآلقحذقيجآء!!تالزى:تعالىقولهفيالصدقوهي-22

قولفيالرقر(،1!!أثمئقوئمممأؤببلثب!وصذق

)3(.عباسابن

واصحمامهوآلدفي!ووته:تعالىقولهفيالواصبالدينوهي-23

)4(.عكرمةقولفي:52(،النحلأ

م!فل:تعالىقولهفي-العدلأي-السواءالكلمةوهي-24

في:64(،آدعمرانأوبتمبهؤ!بينناشوقيم!قهإكتعاتؤاآنكتمبتأقل

)5(.المفسرينبعضقول

قولأ!ؤقولؤا:تعالىقولهفيالسديدالقولوهي-25

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

انظر:

البغوي

نظر:ا

انظر:

انظر:

انظر:

"تفسير)5/458(،كثير"ابن"تفسير)17/136(،"الطبري"تفسير

".)5/376(

)22/135(."الطبري"تفسير

)7/99(.كثير"ابن"تفسير)24/3(،"الطبري"تفسير

)781(.المسير"ي!زاد

403(.)3/"الطبري"تفسير02(،)0المسير""زاد
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اللهإلاإلهلاأنش!ا!4!

منوغيرهوعكرمةعباسابنقولفيالأحزاب،،1!!سصريذا

)1(.المفسرين

فيهاتكاثرتفقد؟والسلامالصلاةعليهالنبيسنةوأما

جملةأنتقيوسوف،العظيمةالكلمةهذهفضلالمبينةالأحاديمث

يأتي:فيمافيهاالواردةفضائلهامن

وأرفع،الإيمانشعبوأعلى،الإسلامأركانأولأنها-ا

أصوله.وأصل،الدينمقامات

شهادة:خمسعلىالإسلام)بني:والسلامالصلاةعليهقال

الزكاةيايتاءالصلاةوإقام،اللهرسولمحمذاوأناللهإلاالهلاأن

()2(.رمضانوصوموالحج

بضعأووسبعونبضع)الإيمان:والسلامالصلاةعليهوقال

الأذىإماطةوأدناها،اللهالاالهلاقولفأفضلها،شعبةوستون

()3(.الإيمانمنشعبةوالحياء،الطريقعن

)1(

)2(

)3(

جرير"ابن"تفسير)0114(،المسير""زاد)145(،"التسهيل"انظر:

)6/488(.كثير"ابن"تفسير)22/53(،

إيمانكمدعاؤكمباب"،"الإيمانكتابفيصحيحهفيالبخاريأخرجه

بيانباب"،"الإيمانكتابفيومسلم)8(،برقم،الفتحمع-)1/94(

!يالما.عمرابنحديثمن)16(برقم)1/45(الإسلامأركان

)1/الإيمانأمورباب"،"الإيمانكتابفيصحيحهفيالبخاريأخرجه

باب"الإيمان"،كتابفيصحيحهفيومسلم)9(،برقم،الفتحمع51(

الإيمانمنوكونهالحياءوفضيلةوأدناهاوأفضلهاالإيمانشعبعددبيان

لمسلم.واللفظ،ز!لمحتههريرةأبيحديثمن)35(،برقم)1/63(
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الله،إلاإله"لافضل
!

الصلاةعليهالنبيبشفاعةالناسأسعدصاحبهاأن-2

.والسلام

:قالمنبشفاعتيالناس)أسعد:والسلامالصلاةعليهقال

()1(.نفسهأو،قلبهمنخالضااللهإلاإلهلا

الدين.منبهيؤمرماأولأنها-3

منقوقاتأتي)انك:ل!جنهلمعاذوالسلامالصلاةعليهقال

وأنياللهإلاالهلاأنشهادةإلىفادعهم،الكتابأهل

0()2(.0.اللهرسول

إليهتدعوهمماأولاليكن:الصحيحينفيأخرىروايةوفي

ؤخمبن(.اللهعبادة

.الفلاحسببأنها-4

تفلحوا()3(.اللهإلاإلهلا)قولوا::والسلامالصلاةعليهقال

.والمالالدمعصمةسببأنها-5

حتىالناسأقاتلأن)أمرت:والسلامالصلاةعليهقال

علىالحرصباب"العلم"،كتابفيصحيحهفيالبخاريأخرجه)1(

)99(.برقمالفتحمع)1/391(الحديث

كرائمتؤخذلاباب،الإيمانكتابفي،صحيحهفيالبخاريأخرجه)2(

صحيحه،فيومسلم)1458(،برقم)3/322(الصدقةفيالناسأموال

05()1/الإسلاموشرائعالشهادتينإلىالدعاءباب،الإيمانكتابفي

لمسلم.واللفظ،رةجميئعباسابنحديثمن)91(برقم

بنربيعةحديثمن)23016(برقم)25/454(مسندهفيأحمدأخرجه)3(

)142(."السيرة"صحيحفيالألبانيإسنادهوجودد!هعباد

http://www.al-maktabeh.com



اللهإلاإلهلاأنش!ا!لم!

الصلاةويقيموااللهرسولمحمذاوأناللهإلاإلهلاأنيشهدوا

الاوأموالهمدماءهممنىعصمواذلكفعلوافإذا؟الزكاةوبؤتوا

()1(.اللهعلىوحسابهمبحقها

.القولوخيرالذكرأفضلأنها-6

وخير،عرفةيومدعاءالدعاء)خير:والسلامالصلاةعليهقال

لهلهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلا:قبليمنوالنبيونأناقلتما

قدير(21(.شيءكلعلىوهوالحمدولهالملك

.الذنوبمغفرةسببأنها-7

نأتشهدوهىتموتنفسمن)ما:والسلامالصلاةعليهقال

الاموقنقلبإلىذاكيرجع،اللهرسولوأنياللهإلاإلهلا

لها()3(.اللهغفر

.الميزانتثقيلسببأنها-8

أمتيمنرجلأسيخلصالثهن)1:والسلامالصلاةعليهقال

وأقامواتابوافإنباب،الإيمانكتابفيصحيحهفيالبخاريأخرجه)1(

فيومسلم)25(،برقم)1/75(سبيلهمفخلواالزكاةوآتواالصلاة

إله"لايقولواحتىالناسبقتالالأمرباب:الإيمانكتابفي،صحيحه

ر!لبئ.عمرابنحديثمن)22(برقم)1/53("اللهإلا

)5/534(عرفةيومدعاءفيباب،الدعواتكتابفيالترمذيأخرجه)2(

فيالألبانيوحسنهر!هماعمروبناللهعبدحديثمن)3585(،برقم

)1553(.برقم"الصحيحة"السلسلة

فيسننهفيماجهوابن)89921(،برقم)36/323(مسندهفيأحمدأخرجه)3(

من)6937(برقم)2/1247(،اللهإلاإلهلافضلباب،الأدبكتاب

)2278(.برقم"الصحيحة"السلسلةفيالألبانيوحسنهز!نهمعاذحديث
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الله،إلاإله"لافضل
!

سحلأوتسعيننسعةعليهفينشر،القيامةيومالخلائقرؤوسعلى

أظلمكشيئا؟هذامنأتنكر:يقولئمالبصر،مدمثلسجلكل

:فيقولعذر؟أفلك:فيقول،ربيالا:فيقول؟الحافظونكتبتي

عليكظلملاف!نه،حسنةعندنالكإنبلى:فيقول،باربلا

نأوأشهداللهإلاإلهلاأنأشهدفيها:بطاقةفتخرج،اليوم

هذهمايارب:فيقول،وزنكاحضر:فيقول،ورسولهعبدهمحمدا

فتوضع:قال،تظلملاإنك:فقال؟السجلاتهذهمعالبطاقة

وثقلت،السجلاتفطاشت،كفةفيوالبطاقة،كفةفيالسجلات

شيء()1(.اللهاسممعيثقلفلا،البطاقة

التوحيداكلمةأيأقالها"وإن:تيميةابنالإسددمشيخقال

يأتولمالأصغر،دونالأكبرالشركمنبهخلصوجهعلى

منشيءيقاومهالاالحسنةفهذهذلك؟يناقضبمابعدها

حديثفيكما،الحسناتميزانبهافيرجح؟السيئات

")2(.البطاقة

الجنة.دخولسببأنها-9

وأنيالثهإلاالهلاأن)أشهد:والسلامالصلاةعليهقال

يشهدوهويموتفيمنجاءماباب،الإيمانكتابفيالترمذيأخرجه)1(

الزهد،كتابفيماجهوابن)0264(،برقم)5/25(اللهإلاإلهلاأن

)0043(،برقم)2/1437(القيامةيوماللهرحمةمنيرجىماباب

بناللهعبدحديثمن)4996(برقم)11/571(مسندهفيوأحمد

)135(.برقم"الصحيحة"السلسلةفيالألبانيوصححهر!الاعمرو

361(.)1/"أشكلتآيات"تفسير)2(
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اللهإلاإلهلاأنلثم!ا!لم!!

دخلإلافيهماشاكغيرعبدبهمااللهيلقىلا،اللهرسول

()1(.الجنة

الحائطهذاوراءمنلقيت)فمن:والسلامالصلاةعليهوقال

()2(.بالجنةفبشرهقلبهبهامستيقئااللهإلاإلهلاأنيشهد

إلهلاأنهيعلموهومات)من:والسلامالصلاةعليهوقال

()3(.الجنةدخلاللهإلا

النار.منالنجاةسببأنها-01

إلهلاالقيامةيومعبديوافيالن:والسلامالصلاةعليهقال

النار()4(.عليهاللهحرمإلااللهوجهبهايبتغياللهإلا

اللهإلاإلهلاقالمنالنارعلىحرمالله)ف!ن:روايةوفي

()5(.اللهوجهبذلكيبتغي

اللهإلاالهلاأنيشهدأحدمن)ما:والسلامالصلاةعليهقال

ماتمنأنعلىالدليلباب،الإيمانكتابفيمسلمأخرجه)1(

حديثمن)27(برقم)1/56(قطغاالجنةدخلالتوحيدعلى

ل!ه.هريرةأبي

علىماتمنأنعلىالدليلباب،الإيمانكتابفيمسلمأخرجه)2(

ز!به.هريرةأبيحديثمن)31(برقم65()1/قطغاالجنةدخلالتوحيد

علىماتمنأنعلىالدليلباب،الإيمانكتابفيمسلمأخرجه)3(

ل!نه.عثمانحديثمن)26(برقم)1/55(قطغاالجنةدخلالتوحيد

اللهوجهبهيبتغىالذيالعملباب،الرقاقكتابفيالبخاريأخرجه)4(

ل!ته.مالكبنعتبانحديثمن)6423(برقمالفتحمع)11/241(

الجماعةعنالتخلففيالرخصةبابالمساجد،كتابفيمسلمأخرجه)5(

ل!لمحنه.مالكبنعتبانحديثمن)33(برقم)1/456(لعذر

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


الله،إلاإلهلا5فضل
!!

النار()1(.علىاللهحرمهالاقلبهمنصدقاأدئهرسولمحمذاوأن

الله"الااله"لاأهلدخولعلىدلتالتيالأحاديثوهذه

علىدلتالتيالنصوصمعتتعارضلاالنارمنونجاتهمالجنة

الله"إلأإله"لاأهلفإنالنار؟يدخلمنالمسلمينعصاةمنأن

الناردخولمنناجونوهممآ،،وإماابتداءإماقطعا؟الجنةفي

فيها.الخلودمنأو

علىولوازمهابحقوقهاالقياممعالإخلاصبكلمةأتىفمن

الناردخولمنالناجينالجنةأهلمنفهو؟الكمالوجه

فعلأو،الواجباتبترك-حقوقهاأداءفيقضرومن،اللهبرحمة

فيتعذيبهالثهشاءفإن؟وعقوبتهالثهعفوبينفهو-المحرمات

أهلمنفهوعنهالعفوشاءهـان،الجنةإلىفمآلهسيئاتهعلىالنار

ابتداء.الجنة

ر-%لمحهتيميةابنالإسلامشيخالنصوصهذهوخهمنأحسنومن

كماعليهاوماتقالهافيمنهيإنماالأحاديث"فهذه:قالحيث

منالنارمنيخرجبأنهالأحاديثتواترتقدفإنه؟مقيدةجاءت

خردلة،يزنوما،شعيرةيزنماقلبهفيوكاناللهإلاإلهلاقال

وأالناريدخلالثهإلاإلهلايقولممنكثيربل.ذرةيزنوما

منها.يخرجثم،أكثرهم

إلهلا:قالمنالنارعلىيحرمبأنهالأحاديثوتواترت

قومدونقوفابالعلمخصمنباب،العلمكتابفيالبخاريأخرجه)1(

ل!به.أذسحديثمن)128(برقمالفتحمع)1/225(
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اللهإلاإلهلاأنلثمثا!!

ولكن،الثهرسولمحمذاوأناللهإلاإلهلاأنشهدومن،الثهإلا

بهذهمقيدةفكلهاعليها،وبموقي،واليقينبالإخلاصمقيدةجاءت

.الثقالالقيود

ومن،اليقينولاالإخلاصيعرفلايقولهامنوأكثر

بينهفيحالالموتعندعنهايفتنأنمنعليهئخشىذلكيعرفلا

مصرايكونلاأنإما:تاموصدقبيقينقالهافالذيوبينها.

رخحويقينهلصدقهالمتضمنتوحيدهيكونأوأصلأ،سيئةعلى

حسناته.

لمأنهمإما؟الشرطينأحدفيهمفاتقدالناردخلواوالذين

علىلرجحانهاأوللسيئاتالمنافيالتامواليقينبالصدقيقولوها

حسناتهمعلىرجحتسيئاتواكتسبواقالوهاأو،الحسنات

ويقينبصدقذلكبعديقولوهافلم،ويقينهمصدقهملذلكفضعف

")1(.حسناتهميرجحأوسيئاتهميمحو

!!

لضيقاختصرته/قدوكلامه363(.-)1/358"أشكلتآيات"تفسير)1(

لجودتهكاملآإليهالرجوعيحسن،مستطابحسنتقريرفهووإلا،المقام

ونفاسته.
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إعرابهافيالخطأعدىيترتبوما،،اللهإلاإلههـلاإعراب

ف!!

الثانيالمبحث

!!

"،اللهبلاإله"لاإعراب

إعوابهافيالخطأعلىيتوتبوما

سببإنهإذ؟بالغةأهميةذوموضوعالتوحيدكلمةإعرابإن

تفسيرها.فيالصوابومعرفةمعناها،لفهم

وأفردوهكثيزا،العلمأهلفيهتكلمقدالموضوعوهذا

يأتيفيمامباحثهأهمتلخيصفيوسأسعى،عدةبمؤلفات

الله.بعون

،كلماتأربععلى"اللهإلاإله"لاالتوحيدكلمةتشتمل

يأتي:ما!ماعرابها

أقعدوهي"إن")2(،عملالعاملة،)1(للجنسالنافيةهي"لا":

نحو:"ليس"،عملتعملالتيوهي؟الؤحدةنفيبهاأريدالتيخلاف)1(

قال)918(.!الندىقطر"شرح:انظر.رجلانبلالدارفيرجللا

-"إله"برفع-اللهإلاإلةلا:بقولهالإسلامفييدخللا"ولهذا:هشامابن

يكونقدالحكموهذا)2/347(."اللبيب"مغنيفقط"الوحدةنفيلاحتمال

يتجهفلاذلكبعدوأما؟العجمةوغلبةالعربياللسانضعفقبلوجههله

اللحن.هذاولخنمعناهامعتقذاالشهادةبكلمةنطقمنحقفيقالهما

-"مكررةأوجاءتكمفردةنكرةفيللااجعلإن"عمل:مالكابنقال)2(
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!
"ما")1(.منالعامبالنفي

اللهإلاإلهلاأنش!ا!لم

منفردكلعنالحكم"تنفيأنها:للجنسنافيةكونهاومعنى

")2(.عليهدخلتالذيالشيءجنسأفراد

سبيلعلىالجنسنفيبهاأريدالتي"وهيهنتمام:ابنثال

")3(.الاحتمالسبيلعلىلاالتنصيص

جنستبرئةعلىتدل"لأنها؟التبرئة"لا":أيضاوتسمى

خبرها")4(.معنىمنكلهاسمها

)1(

)2(

)3(

)4(

إ.عقيلابن"شرحمع-)2/5(ألفيته

:أمران"إن"عمل"لا"عملوسبب

والخبر.المبتدأعلىلدخولهالها؟شبهها-ا

.ل!يجابو"إن"،للنفي"لا"لأن"إن"؟نقيضةأنها-2

"الإعرابفينقيضهحقعلىيخزجأنالنقيض"وحق:يعي!شابنقال

)1/501(."المفصل"شرح

)98(."اللهإلاإلهلا"معنىانظر:

نافيةكونهاوسبب351(.)1/"المسالكأوضحإلىالسالكإضياء

فدخولالدار؟فيرجلمنهلنحو:جوابفيواقعةأنها:للجنس

والجوابلشمولها،بالنكراتاختصتولذا،الجنسلاستغراقهنا"من"

فيرجلمنلاالتقدير:فيكون!للاستغراقهيالتي"من"فيهقدر

وتضمنتخفيقاالكلاممن"من"حذفتثمعافا،النفيليكونالدار؟

المفصل"و"شرح)99(،للأنباري"العربية"أسرار:انظر.معناهاالكلام

)1/236(."التوضيحعلىو"التصريح)1/501(،

)902(.!الذهبشذور"شرح

و"شرح)1/237(،أاللبيب"مغنيوانظر:351(.)1/"السالك"ضياء

)1/235(."التوضيحعلىو"التصريح)2/5(،"عقيلابن
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إعرابهافيالخطأعلىيترتبوما،،اللهإلاإله"لاإعراب
!

الخبر-وترفعالاسمتنصبأي-"إن"عملتعملكونهاوأما

عافانفئاتنفي"لا"لأننكرتين)1(؟وخبرهااسمهايكونأنفشرطه

معئق)2(.بعدهايكونفلامستغرفا؟

نصب.محلفي)4(الفتحعلى)3(مبني"لا"اسم)إله(:

غلم؟إذا"لا"خبرفيالقاعدةعلىمحذوف"لا")5(وخبر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

و"شرح021(،-)925الشذور"و"شرح)001(،"العربية"أسرار:انظر

)1/!اللبيبو"مغني351(،)1/"المسالكو"أوضح)918(،"الندىقطر

)5912(."الضربو"ارتشاف)2/6(،"عقيلابنو"شرح238(،

)2/301(."المفصلشرح9:انظر

شبيقاولامضافالي!أي-مفرذاكانإذا"لا"اسمأنالمتقررمنفإن

"مغنيانظر:معرتا.كانلوبهينصبماعلىئبنىفإنه-بالمضاف

)091(."الندىقطرو"شرح)1/138(،"اللبيب

الاستغراقية،"جمن"معنىلتضمنه:فقيل"لا"؟اسمبناءسببفيواختلفوا

علىالمحققينمنوكثيرعشر،خمسةتركيب"لا"معلتركبه:وقيل

عشر""خمسةبناءسببإنقيلإذاأنهعلى.سيبويهاختياروهو،الثاني

انظر:.الأولإلىالثانيالقولرجعفقدالعطفحرفمعنىتضمن

)1/601(."المفصل"شرح

،إعرابحركةوحركته،منصوبألا"اسمأنإلىالكوفيينبعضوذهب

.الأولوالصواب

)1/601(،"المفصلو"شرح001(،-)99"العربيةأسراردا:انظر

)6912(."الضربو"ارتشاف

إلاالغرضوليس،الحركاتأخفلأنهابالفتحة"وخص:يعيشابنقال

"شرحمنها".أثقلهوماتكلفإلىحاجةبنايكنفلم؟تحريكه

)1/601(."المفصل

-مرفوعالخبرهـانماخبزا؟ترفعلا"لا"أنإلىالنحاةبعضذهب
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اللهإلاإلهلاأنلثم!!!!

والطائيون)1(.التميميونويلتزمه،الحجازيينعندحذفهيكثرحيث

إنهقيلحتىهذه"لا"خبرحذفكثر"وقد:هشامابنقال

ئذكر")2(.لا

نحو:"إلا"،معالحجازيونيحذفهما"وأكثرحياق:أبووقال

")3(.اللهإلاإنهلا

الاسموهو؟محذوفغير"لا"خبرأنإلىبعضهموذهب

"الله")4(.المعظم

"لا"،:أيأأنها"ويزذه:هشامابنقال؟صحيحغيروهو

)1(

)2(

)3(

)4(

عليهما؟داخلةلأنهاوالخبر؟المبتدأفيتعملأنهاوالمختاربالمبتدأ.

فيعملأحدهمافيوعملشيئيناقتضىوماجميغا،تقتضيهمافهي

)1/601(."المفصل"شرحانظر:الآخر.

وإأوضح)211(،الشذور"و"شرح)98(،"السالك"منهجانظر:

و"شرح)1/923(،"اللبيبو"مغني037(،-)1/936"المسالك

المفصل"و"شرح)9912(،"الضربو"ارتشاف)2/25(،"عقيلابن

.)1/701(

سقوطهمعالمرادإذاالخبرإسقاطالبابذافي"وشاع:مالكابنوقال

ظهر".

لا)قائؤا:تعالىقوله:أمثلتهومن،عقيلابنإشرحمع11()2/الألفية

لنا،أيأسبأ:اه،؟قؤير!)قلآ:وقولهعلينا،أي.ه(؟الشعراء:1ض!ئر!

عليك.أي:بأسلا:ويقولون

)2/631(."اللبيب"مغني

)0013(."الضربارتشاف9

)2/"اللبيب"مغنيفيهثامابن:منهمواحد؟غيرالقولهذانقل

)1/701(."المفصل"شرحفييعيشوابن572(،
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إعرابهافيالخطأعدىيترتبوما"،اللهإلاإله"لاإعراب
!

")1(.موجبةمعرفةتعالىاللهواسم،منفيةنكرةفيإلاتعمللا

الخبرأن-العلماءأكثرعليهماوهو-الصوابأنفاتضح

.محذوف

يأتي:ماأشهرها،أقوالإلىتقديرهفيواختلفوا

الوجود")2(."في:أو"موجود"،:أنه-ا

لوجهين:خطأالتقديروهذا

الإله""فإنالاتحاد؟وهوألاباطلأ؟معنىيوهمأنه:الأول

كلأنمنهلزم"اللهإلاموجودمعبود"لا:قيلفإذاالمعبود،هو

منالمشركونعبدهمافيكون؟اللههوباطلأوبحقغبدمعبود

والأنبياءوالملائكةوالأحجاروالأشجاروالنجوموالقمرالشمس

عبدفماتوحيذا؟كلهذلكفيكون؟اللههيذلكوغيروالأولياء

أعظم-بالئهوالعياذ-وهذاهو،هيإذ؟اللهإلاالتقديرهذاعلى

الرسل،جميعلرسالاتإبطالوفيه،الإطلاقعلىوأقبحهالكفر

ذلك،بكلوتكذيب،الشرائعلجميعوجحود،الكتببجميعوكفر

منعبدهماكلإذكافزا؟يكونأنمنكافرلكلوتزكية

الثهتعالىموحذا!بلمشركاعندهميكنفلم؟اللههوالمخلوقات

)1(

)2(

ذكرفقد)1/701("المفصل)شرحوانظر:)2/572(."اللبيب"مغني

آخر.وجهاوأضاف،مثله

يعيشلابنشرحهمع-والمفصل)0135(،"الضرب"ارتشافانظر:

)2/914(،"الرازيتفسير9و)74(،"اللهإلاإلهلاو"معنى)1/701(،

و"مغني)1/637("المحيطو"البحر)3/925(،"القرآنلأحكامو"الجامع

)2/747(."اللبيب
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اللهإلاإلهلاأنلثم!ا!لم!

كبيزا")1(.علؤاوالجاحدونالظالمونيقولعما

وأماوالاتحاد،الحلولأهليلتزمهاللازمهذاأنشكولا

لمربمابلبالتأكيد؟يقصدوهفلم-التقديرهذاقدرممن-غيرهم

يصرحواأنإلالهمقولائنسبأنيصحفلاوعليه،ببالهميخطر

فإنالتقدير؟هذابطلانلبيانهوإنمااللازمهذاوإيراد.بذلك

بطلانه.أوصحتهعلىيدللكنه؟بقولليسالقوللازم

حقيقةهـانكار،للواقعمخالفةفيهالتقديرهذاأن:الثماني

الثه.معتعبدآلهةوجودوهيألائجحد؟لا

فإن؟بصادقليسمطلفاالمعبودنفي"فإن:المرافيثال

ذلك؟وغيروالكواكبوالحجرالشجرمنكثيزا،واقعةالمعبودات

")2(.بالاستحقاقفيدإذاإلاالنفيعنالإخباريصدقفلا

الخبرقدرممنكثيزاأنوهو:؟مهمأمرعلىالتنبيهبقي

بحق"؟"المعبودب:الإلهيفسرونالوجود""فيأوب"موجود"

الوجودفيبحقمعبودلا:عندهم"اللهإلاإله"لامعنىفيكون

)3(.صوابوهذا.اللهإلا

أنهمإلا-سبقكما-نظرفيهللإلهتفسيرهمكانهـانفهؤلاء

أعلم.والله،الشهادةمعنىفيالحقوافقواقد

)1/503(."القبول"معارج)1(

إلهلا"معنىوانظر:693(.-)593الاستثناء"أحكامفي"الاستغناء)2(

)74(."اللهإلا

)1/603(."القبول"معارجانظر:)3(
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إعرابهافيالخطأعدىيترتبوما،،اللهإلاإله"لاإعراب
!

الثه:إلاإلهلامعنىفيكون"لنا")1(؟الخبر:تقديرأن-2

الله.إلالنامعبودلا

لكانتذلكالمرادكانلوإذ؟صحيحغيرالتقديروهذا

قديمكنأنهأي)2(.المطلقللإلهتوحيذالالإلهناتوحيذاالشهادة

يكونأنويصح،وحدهاللههوإلهناأنالتقدير:هذامنيفهم

باطل.وهذا؟سواهإلهلغيرنا

الله:إلاإلهلامعنىفيكون"بحق"؟أو"حق"الخبر:أن-3

الذي)3(الصوابالتقديرهووهذا.اللهإلابحقأوحقمعبودلا

عليهرسولهوسنةالثهكتابعليهدلالذيوهو،غيرهيصحلا

.والسلامالصلاة

لما"بحق"،؟أيأالأخيرتقدير"فالأحسن:الزركشيقال

ونفي،نفيهيستحيلمالثبوتجامعةالكلمةولتكوندكر،

")4(.ثبوتهيستحيلما

وسوق،عليهالأدلةنقل"الشهادة"معنىمبحثفيوسيأتي

ذلك.تقريرفيالعلمأهلكلاممنوافرةجملة

)2(

)3(

)4(

معنىو"،463(1/)"المحيطو"البحر(،914)4/"الرازي"تفسير:انظر

)74(."اللهإلاإنهلا

)1/463(."المحيطو"البحر)4/914(،"الرازي"تفسير:انظر

الثيخسماحةفتاوىو"مجموع)1/355(،"القبول"معارج:انظر

)1/221(.باز"ابنالعزيزعبد

الاستثناء"أحكامفي"الاستغناء:وانظر)75(.االلهإلاإلهلا"معنى

271(.)1/القدير"و"فتح")749(،و"الكليات693(،-)593
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اللهإلاإلهلاأنلث!ا!لمؤ!

)1(.باتفاقحرفوهياستثناء،أداة"إلا":

من،طويلواختلافبحثفيه"إلا"بعدالجلالةاسم"الله":

علىهلمرفوغا؟كانهـاذامنصوئا)2(،أومرفوغاكونهجهة

ذلك؟غيرعلىأوالبدليةأوالخبرية

وهو،مرفوعأنه-العلماءأكثرعليهالذيوهو-والراجح

كلمةتأتلمبل؟التركيبهذامثلفياللغةفيالغالبالفصيح

)3(.شاذةولوقراءةفي"لا"بعدالاسمبنصبالثهكتابفيالتوحيد

وهو؟الرفع:وجهاناالعظيمالاسمأيا"ففيه:الكفويقال

مرجوح،وهو"والنصب،الرفع:والأكثرالسماعلأن؟الأرجح

")4(.الرفعغيرالقرآنفييأتولم

)1(

)2(

)3(

)4(

و"مغني)301(،الاستثناء"أحكامفيالاستغناء9:فيعليهاالكلامانظر

07(.)1/"اللبيب

مجلة-)47("اللهإلاإلهلا"إعراب:رسالتهفيهشامابننقلهماانظر:

إلىرفعهفيالأقوالأوصلوقد82(.-81)العددانالإسلاميةالجامعة

هذهفيانظرهما،إعرابيينوجهينللنصبأنبينكما،أقوالسبعة

)63(.الرسالة

موسىبنحسنللدكتورالسابقةهشامابنرسالةتحقيقمقدمةانظر:

علىللوقوفالعربوأشعاروالسنةالقرآننصوصبتتبعقامفقدالشاعر؟

نمطها،علىجاءوماالتوحيدكلمةفي"إلا"بعدالواقعالاسمحالات

فييردلمالذيوهو،اللغةفيالغالبالفصيحهوالرفعأنإلىوخلص

بعضفيوردقدالنصبوأن،سواهوالسنة-شاذةقراءةفيولو-القرآن

)43(.مقدمتهانظر.قلةعلىالشعريةالأبيات

)729(."الكليات"
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إعرابهافيالخطأعلىيترتبوما،،اللهإلاإله،لاإعراب
!

ألسنةعلىالجاريالمشهور"وهوخبر،لابدذأنهوالصحيح

")1(.المعربين

:والإيراداتالإشكالاتعنوالأبعد-يظهرفيما-والأقرب

.المحذوفالخبرفي-المستتر-المستكنالضميرمنبدلأنه

بعضواختاره،فيهكلفةلا"وهذا:هشامابنقال

.")2(المتأخرين

!ج!!ح!

)1(

)2(

السابق.المصدر

82(.-81)العددانالإسلاميةالجامعةمجلة-)53("اللهإلاإلهلا"إعراب

فيوالكفوي)1/463(،تفسيرهفيحيانأبو:القولهذااختاروممن

فيوالسويدي351(،)1/"التصريح"فيوالأزهري)739(،"الكليات"

"القولفيوالعثيمين-،والتبيينالتوضيحمع-)026("الثمين"العقد

152(.)1/المفيد"
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و!
.!روث!!ص

الثالثالملحث

اللهإلاإلهلاأنش!ا!لم

ذلكوأدلة"،اللهبلاإله"لامعنى

وسوقالتوحيدشهادةمعنىبيانيديبينأقدمأنيحسن

إله"لادالصوابالفهمأنعلىالتنبيه-فيهالعلمأهلكلام

هذافيالخللوقعوما،لأمرينالفهمحسنعلىينبني"اللهإلأ

فيهما:الخطأبسببإلاالباب

"."الإلهمعنى:الأول

.المقدر"لا"خبر:الثاني

المعبود."الإله":معنىأنسابفاتجلىوقد

حق.:المقدر"لا"خبروأن

لاالثه":إلاإله"لامعنىأنفيهريبلاالذيفالحقوعليه

)1(.اللهالاحقمعبود

اللهوإفراد،اللهدونمنئعبدمما"البراءةوالمراد:

.")2(بالعبادة

جزأين؟منمكونةجملة"اللهإلاإله"لاأن:ذلكوتوضيح

602(.)1/الحميد"العزيزتيسير":انظر)1(

333(.)1/السابقالمصدر)2(
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ذلكوأدلة"،اللهإلاإله"لامعنى
!

؟والإثباتالنفي:وهما؟الركنين:العلمأهلعليهمايطلق

الله،سوىعماالعبودية"نفي؟إثبات":اللهو"إلا،نفيإله":"لاف

له")1(.شريكلاوحدهلهوإثباتها

يفيد:الذيوهوالحصر)2(؟أساليبأبلغالأسلوبوهذا

")3(.عداهعماونفيهللمذكورالحكم"إثبات

قصرالموصوفعلىالصفةلقصرالحصر"أداة:المناويقال

مقابلةفيالواحد،الإلهفيمنحصرةالألوهية:معناهلأنإفراد؟

معه")4(.غيرهاشتراكزعممن

بالفهوالإيمانبالطاغوتالكفرحقيقةهووالإثباتالنفيوهذا

د!بآدتوويؤمفبآلطعوتيكفر!فمن:تعالىقولهفيجاءالذي

التوحيدكلمةفشطر:265(.البقرةأقآ!آنممحام،آلوثقئبآئعق؟آشتتطث

بالئه.الإيمانهوالثانيوشطرها،بالطاغوتالكفرهوالأول

والإخلاصالتوحيدكلمةهي(اللهإلاإله"الا:الكفويوقال

وآخرهانفيأولها،الثابتوالقولوالطئبةوالعلياوالتقوىوالنجاة

فخلا،آخرهاتمكنثمفجلاالقلبعلىأولهادخل،إثبات

أثبتت،ثمومحت،أوجبتثموسلبت،رسختثمفنسخت

")5(.أبقتثموأفنت،عقدتثمونقضت

)2(

)3(

)4(

)92(.التوحيد""كتابوحاشية)1/702(،السابقالمصدر

)83(."اللهإلاإلهلا"معنىانظر:

)729(."الكليات!

11/593(.القدير""فيض

)719(."الكليات"
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اللهإلاإلهلانغلثم!اء!

(:اللهإلاإلهالا"معنى:قاسمابنالرحمنعبدالشيخوقال

التفاسيروهذهوالتفريد.والتجريدوالبراء،والولاء،والإثباتالنفي

الألوهية،عناللهغيرتجريد:وهوواحد،معنىإلىترجعونحوها

الثهغيرتألهمنوالبراءة،سواهمنكلدونوحدهلثهوتفريدها

")1(.بالكلية

منجملةسأنقلشأنهوعظمالموضوعهذالأهميةونظرا

التوحيد.شهادةمعنىذكرفيالعلمأهلكلام

وأيقنوا:يقولهو(:إلاإلهلا")وأن:ز-إدئةالطبريقال.

لهالذيالثهإلاالخلقعلىالألوهةيستحقمعبودلاأنأيضا

")2(.العبادةلهوأفردوا،والآلهةالأندادفاخلعواوالأمر،الخلق

إبة،آتفو!تأغلى:تعالىقولهتفسيرعند-أيضاوقال.

تصلحأوتنبغيمعبودلاأنهمحمديا"فاعلمأمحمد:91(:آدته!إلأ

خالقهوالذياللهإلا،عبادتهوللخلقلكويجوز،الألوهةله

شيء")3(.كلومالك،الخلق

فقد؟اللهإلاإلهلا:قلتفإذا(".:هبيرةابنوقال.

إفرادهفيلزمك،بإلهليسالفهسوىماأنعلىهذانطقكاشتمل

.وحدهبذلكسبحانه

)1(

)2(

)3(

)54(."الأصولثلاثة"حاشية

01(.)12/"البيان"جامع

المعنىهذافيحسنالهكلاماأيضاوانظر)26/53(.السابقالمصدر

06(.)2/في
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ذلكوأدلة،،اللهإلاإله"لامعنى
!

هيالكلمةهذهأنتعلمأنذلكفيالفائدةوجملة:قال

نفيتلمافإنك،بالئهوالإيمانبالطاغوتالكفرعلىمشتملة

بالطاغوتكفرممنكنت،سبحانهدئهالإيجابوأثبت،الإلهية

-)1(
."باللهوامن

للعبادةالمستحقهو"أيتفسيرها:فيالبغويوقال.

")2(.غيرهلاوالسجود

الوحدانيةلمعنىتوكيذهو(:إلاإله"الا:حيانأبووقال.

منفردفردكللنفيجاءتجملةوهي،غيرهعنالإلهيةونفي

")3(.وتعالىتباركفيهالمعنىذلكحصرثم،الآلهة

هوإلاإلهلاأنشهد"إذا:تيميةابنالإسددمشيخوقال.

وحدهوأنهيعبد،فلابإلهليسسواهماأنوأعلموبينأخبرفقد

")4(.العبادةيستحقالذي

نفيبالوضعتضمنتكلمةأعظم"وهذه:القيمابنوقال.

علىفدلالتها،الاختصاصبوصفلهوإثباتهااللهسوىعماالإلهية

هذافيأحديستريبولا،إلهاللهقولنا:دلالةمنأعظمالإثبات

")5(.البتة

215(.)1/الحميد"العزيز"تيسيرفياللهعبدبنسليمانالشيخنقله)1(

157(.)6/تفسيره)2(

462(.1/)"المحيطالبحر")3(

171(.)14/"الفتاوى"مجموع)4(

)3/269(.الفوائد""بدائع)5(
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اللهإلاإلهلاأنش!!لم!

المستحقأنه:"والمعنىتفسيرها:فيالبيضاويوقال.

")1(.غيرهلاللعبادة

علىذلكيستحق"لاتفسيرها:فيكثيرابنوقال.

له")2(.إلاالعبادةتنبغيولاالعباد،

الوجودفيبحقمعبود"لاتفسيرها:فيالشربينيوقال.

")3(.اللهإلا

بنفيللوحدانيةتقرير"فهذاتفسيرها:فيالبقاعيوقال.

ل!لهيةيصلحأنعقلفييمكنولا،بوجهيصحفلا؟هـاثباتهغيره

هو")4(.إلاالعبادةيستحقفلاأصلأ،غيره

الوجودفيبحقمعبود"لاتفسيرها:فيالسيوطيوقال.

هو")5(.إلا

الثه(؟)إلابحقمعبودلاأيإله("الا:المناويوقال.

المثبتالحقالإلهتنزيهمعوالإثباتالنفيبينالشهادتينفيجمع

")6(.وحدانيتهجلالبكماليليقلاعماذلكله

)1(تفسيره)1/257(.

)2(تفسيره)5/314(.

)1/6(."المحتاج"مغني)3(

فيسليمانالشيخعنهنقلهماوانظر281(.-028)2/الدرر""نظم)4(

)1/212(.الحميد"العزيز"تيسير

)56(.فيومثله)67(."الجلالين"تفسير)5(

.(157)6/تفسيره)6(
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ذلكوأدلة،،اللهإلاإله"لامعنى
!

هو")1(.إلابحقمعبود"لاتفسيرها:فيالشوكانيوقال.

الله:إلاإلهلا"معنىحسن:بنالرحمنعبدالشيخوقال.

بجميعالعبادةهـاخلاص،اللهسوىماكلعبادةمنالبراءةهو

")2(.تعالىلئهأنواعها

إلهلاأنشهادة"فمعنى:بطينأبااللهعبدالشيخوقال.

،سواهماكلعنالإلهيةولسانهقلبهنافئايقولهاأن:الثهإلا

")3(.الحقالمعبودالثهوهولمستحقهاومئبتها

"وإلهكم:تفسيرهافيرضا:رشيدمحمدالشيخوقال.

فلاهو؟إلالهامستحقإلهلاواحد،إلهبالعبادةالحقيقالحق

أحذا")4(.بهتشركوا

العظيمة،الكلمةهذهتفسيرفيالعلماءكلاممنطائفةهذه

معناهاتأكيدإلىالحاجةلعظيمالنقولاتهذهفيتوسعتوإنما

منالناسبعضيتوهمهقدلماودفعا،الأساليببأنواعوترسيخه

أنهوالواقعالعلماء؟منطائفةبهانفردمماالمعنىهذاتقريرأن

ولولا،المذاهبسائرمنالأمةجماهيرعليهأطبقالذيالتفسير

النقول.هذهأضعافلنقلتالإطالةخشية

عرئاالإسلامعلماءعليهتواردالذيالتفسيرهذايكنولم

271(.)1/القدير""فتح)1(

)1/217(.المجيد""فتحفيونحوه)2/232(."السنية"الدرر)2(

503(.)2/السابقالمصدر)3(

.55()2/المنار""تفسير4()

http://www.al-maktabeh.com



اللهإلاإلهلاأنش!طهلأ!!

.الجبالرسوخراسخةأدلةعلىمبنيقولهوبل؟الدليلعن

عليهرسولهوسنةاللهكتابفيالتوحيدشهادةحقيقةإن

دلالة.تكونماوأظهر،معنىتكونماأوضحوالسلامالصلاة

والتضمنالمطابقةبدلالةعليهادلتالتيالنصوصجمعهـان

بسوقالمقامهذافيوسأكتفيمتعذر،أومتعسرشيءوالالتزام

بحقيقتهاونطقتتفسيرها،علىمطابقةدلتالتيالأدلةبعض

بسطعنئستغنىبحيثالوضوحمن-التأملعند-وهيومعناها،

عليها.والتعليقالكلام

الأدلة:تلكمن

يتاتراءرإتتيوقؤمإتقيثيوإترهيمقاذ!وإد:تعالىقوله-ا

"عبرفقدالرخزف،.1!!وسمئهدينيقإتثوقظرنيآلدىإلأ!لقباون

منالبراءةوهو"عليهودلتلهوضعتالذيبمعناهاالخليلعنها

له")1(.شريكلاوحدهدثهالعبادةوإخلاصالشرك

إله"،"لا:على4داتقباونمهويتاتراء"!إتني:سبحانهفقوله

وقوله:

".الله"إلا:علىداترقظرني!آلذى!إلأ

إلهلاقال)من:والسلامالصلاةعليهقولهالمعنىهذاويؤيد

وحسابهودمهمالهحرماللهدونمنيعبدبماوكفرلته،الا

()2(.اللهعلى

)15(."الموحدينعيون"قرة)1(

حتى-الناسبقتالالأمرباب،الإيمانكتابفيصحيحهفيمسلمأخرجه)2(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ذلكوأدلة،،اللهإلاإنه"لامعنى
!

-(اللهدونمنيعبدبما)وكفر-الثانيةالجملةفيالعطففهذا

وتوضيحبيانمزيدفأفادت)1(؟العامبعدالخاصعطفمنهو

اللهدونمنيعبدبماالكفرعلىتدلالتيالتوحيد)2(،كلمةلمعنى

مطابقة.الأمرينوعلى،تضمنابالعبادةاللهإفرادوعلىتضمنا)3(،

نفسها:الدلالةوجدالآتيةالآياتتأملومن

يذعوئماوآتآلحقهؤآدئةبأت!ذلب:تعالىقوله-2

:162.الحجاآقطل!مموءدولهمن

الإسراء:23(.1إتاة!إلأتقسدؤأألأزئل!!ؤقفئ:تعالىقوله-3

!!تشيركونجمآترىءترإئيئوصذإلةهؤإتما!قل:تعالىقوله-4

:911.الأنعام1

آغباؤلبهنآدئمدودزمنتغدونآلدينآغما!قلآ:تعالىقوله-5

تؤفمبهتممهـأيون!:401(.آلدىآدئة

و!بآدتووثؤمىباطعولئيكفر!فمن:تعالىقوله-6

البقرة:265(.1آئوثقئ!بآتغ!وهآشتتمتتك

أغباوأأسضزسمولأأ*قه!لفيتغثنا!ؤتقذ:تعالىقوله7-

النحل:36(.1ألظعوت!وآتجتابؤاآلئة

)1(

)2(

)3(

مالكأبيحديثمن)23(،برقم)1/53("اللهإلاإله"لا:يقولوا

ل!به.الأشجعي

)86(.التوحيد"كتابلشرح"التمهيدانظر:

)273(."الظلام"مصباح:انظر

)926(.السابقالمصدرانظر
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!
آلأميوآتر:تعالىقوله-8
ميهفل:تعالىقوله-9

ؤلاآلئةإلألغبدألأوبتتبهؤبئننا

ميوفل:تعالىقوله-01

.(الجن1

ميوقل:تعالىقوله-11

اللهإلاإلهلاأنش!ا!لم

.0،4:أيوسف!إتاةإلألغباوأ

شؤقياتحقؤإلمتعاتؤأآنيهتبتأفل

:64(.عمرانآلأشمئآ!بوءلنئتيئر

!!أضذابهتألثتركؤلأربئآدعوأإئخا

به-!أثرئرولأآلتةأغبدآنإئ!تإتقا

.36(:لرعدا1

غئره!إنويقتكمتاآلتة)آتجدوأ:تعالىقوله-12

.915:فعرالأا1

إلىؤآنآبؤ(يغباوهاآنآلئهغوتآتجتتبوأ!وآلدين:تعالىقوله-13

الرقر:17(.1ائبمثرئ!قمأدت!

ؤةاتآؤمحمآنتر!تغ!اونكنترئائترآفؤ)قاذ:تعالىقوله-41

الشعراء(.1!!آلغانينرتالألىغاؤل!!م!آلأفذمونا

ولو،استيعابمقامليسوالمقام،الآياتمنطائفةهذه

ويجمعهاضعفها.أومثلهاضافضضاللهكتابفيالمتأملتأمل

كلمةتضمنتهالذيالحقعلىالدلالةوهوألاواحد؟معنىجميغا

الإلهيةنفي؟والإثباتالنفيأووالتفريد،التجريد:وهوالتوحيد؟

.وحدهلئهصاثباتها،اللهسوىعما

يأتي:مافمنها؟السنةمنالأدلةأما

خمس:علىالإسلام)بني:والسلامالصلاةعليهقوله-ا

الصلاةواقام،اللهرسولمحمذاوأناللهإلاالهلاأنشهادة
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ذلكوأدلة،،اللهإلاإله"لامعنى
!

()1(.رمضانوصوموالحجالزكاةصايتاء

بماوئكفراللهئعبدأنعلىالإسلام)بني:روايةوفي

()2(.00.دونه

إلهفلا)3(؟الحديثفيالواردةالشهادةمعنىتبينالروايةفهذه

دونه.بماويكفرالثهيعبدأن:تعنياللهإلا

نأعلى:خمسةعلىالإسلام)بني:ثالثةروايةفيوجاء

()4(.00.اللهيوحد

وحقيقتهاالشهادةمضمونهوالتوحيدأنتوضحالروايةفهذه

ولبها.

الناسودعائعثحينماوالسلامالصلاةعليهالنبيأن-2

-تفلحوا()5(اللهإلاإلهلا)قولوا:لهموقالالتوحيد،شهادةإلى

إيمانكمدعاؤكمباب،الإيمانكتابفي"صحيحه"فيالبخاريأخرجه)1(

بيانباب،الإيمانكتابفيومسلم)8(،برقم،الفتحمع-)1/94(

ر!جمظ.عمرابنحديثمن)16(برقم)1/45(الإسلامأركان

السابق.الموضعفيمسلمأخرجها)2(

الصلاةعليهالنبيكلاممنكانتإنالروايةبهذهالاستدلالووجه)3(

الأولىفتكون؟الرواةأحدمنبالمعنىروايةكانتوإن،بتنوالسلام

فيالقرطبيالعباسأبويقولهكما-بالمعنىنقلأوالأخرى،للفظنقلا

لمعنىالسلففهمهذاأنجهةمنفالاستدلال-)1/916("المفهم"

فهوينكر،ولمواشتهر،الكتبأصحفينقلوهقدفهموهو،الشهادة

تنكر.لاوحجة،منهمإجماع

أيفما.السابقالموضعفيمسلمأخرجها)4(

تخريجه.سبق)5(
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اللهإلاإلهلاأنلثم!!غ!

منوالبراءة،وحدهاللهعبادة:الكلمةهذهمعنىأنالمشركونفهم

عنهم:اللهذكرماجوابهمكانحيث؟عبادتهومنسواهمعبودكل

أصا)1(.!!لمجالبلمثئئفذاإنوجدآإبقاآلأالة!آجعل

؟"يأمركم"ماذا:هرقلسألهحينماد!نهسفيانأبووهذا

ولا،وحدهالثهاعبدوا:"يقول:بقولهاكافزاذاكإذأوكانفأجابه

")2(.آباؤكميقولماواتركواشيئا،بهتشركوا

هو-والسلامالصلاةعليه-دعوتهمنبينهشيءأولفكان

التوحيد.شهادةوهو؟إليهدعاشيءأولمعنى

فهمهالذيهو"وهذاحسن:بنالرحمنعبدالشيخثال

الثهإلاالهلا)قولوا::لهملمجي!الثهرسولقولمنوغيرهسفيانأبو

تفلحوا(")3(.

عماوالسلامالصلاةعليهالنبيعبسةبنعمروسأللما-3

وكسرشيء،بهيشركولااللهيوحد)بأن:قالبهاللهأرسله

النبيسيرةمنبالاضطرارالمعلومومن()4(الرحموصلة،الأوثان

العظيمة،الكلمةهذههوإليهدعاماأعظمأنوالسلامالصلاةعليه

54(-)7/53كثير"ابن"تفسير:فيالآيةنزولسببفيجاءماانظر)1(

الفتح،مع-)1/32(الوحيبدءكتابفيصحيحهفيالبخاريأخرجه)2(

ر!ك!بئ.عباسابنحديثمن)7(برقم

)1/59(.المجيد""فتح)3(

)1/عبسةبنعمروإسلامباب،المسافرينصلاةكتابفيمسلمأخرجه)4(

)91017(برقم237()28/"مسنده"فيوأحمد)832(،برقم956(

له.واللفظ
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ذلكوأدلة،،اللهإلاإله"لامعنى
!!

به؟اللهأرسلهالذيالشيءعنسألهلمنبيانهاعنليغفليكنولم

حقيقتها.وبيانمعناهاذكر-قطغا-تضمنقدالحديثفهذا

جلالربإفراد:وسرهاالكلمةهذه"روحأن:القولوخلاصة

بالمحبةغيرهإلهولاجدهوتعالىاسمهوتباركأسماؤهوتقدستثناؤه

والإنابهالتوكلمنذلكوتوابعوالرجاءوالخوفوالتعظيموالإجلال

تبغايحبفإنما،غيرهيحبماوكلسواهيحبفلا؟والرهبةوالرغبة

يرجوولا،سواهيخافولا،محبتهزيادةإلىوسيلةوكونهلمحبته

منه،إلايرهبولا،إليهإلايرغبولا،عليهإلايتوكلولا،سواه

يطاعولا،إليهإلايتابولا،لهإلاينذرولا،باسمهإلايحلفولا

ولا،بهإلاالشدائدفييستعانولا،بهإلايتح!بولا،أمرهإلا

ويجتمع،وباسمهلهإلايذبحولا،لهإلايسجدولا،إليهإلائلتجأ

؟العبادةأنواعبجميعإياهإلايعبدلاأنوهوواحد:حرففيذلك

")1(.اللهإلاإلهلاأنشهادةتحقيقهوفهذا

وعبادته؟اللهسوىمعبودكلمنبالبراءةإلاهذايصحولا

ميوقاذ:لقومهقالأنهالمحثينالحنفاءإمامعنتعالىقال"كما

لىغاؤلإتهم!آلأقدمونؤءابآؤمحمأنتر!تغ!اونكنترئاآفرءتتر

الخلةهذهع!اللهلخليليصحفلمالشعراء(.1!!الغنمينرثإلأ

إلادتهولاءولا،لتهإلاولاءلافإنه؟المعاداةهذهبتحقيقإلا

")2(.سواهمعبودكلمنبالبراءة

.3(10)"ءلدواواءالدا"(1)

.3(00)بقالسالمصدرا2()
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اللهإلاإلهلاأنلم7لثمثا!!

مماوالبراءة،وحدهاللهعبادة-الأمرينهذينعقدوباثتظام

الثه.إلاإلهلاأنشهادةتتحقق-سواه

لها؟المقارنةالشهادةاليهايضملمماالعبدتنفعلاأنهاغير

الله؟رسولبأنه-والسلامالصلاةعليه-لمحمدالشهادةوهيألا

تقتضي"اللهإلاإله"لاكانتفإذا؟بمكانالوضوحمنالأمروهذا

الصلاةعليهبرسالتهيؤمنلملمنعبادةفأي"وحدهاللهعبادة

؟!والسلام

بشهادةاقترانها:أيضاذلكشرط"ومن:الهاديعبدابنقال

جحدمعبهاالاقترانفإن،بهوالتصديقاللهرسولمحمذاأن

فيلهحظلاكافرذلكوفاعل،نافعغيرونبوته!النبيرسالة

")1(.الإسلام

منهاوأنالتوحيد،كلمةشروطعلىالكلاماللهبعونوسيأتي

محمذاأنشهادةبتحقيقإلايتأئيانولاوالانقياد،القبول

الله.رسول

بهئجتوبماءلمجفهبالنبييؤمنلممن"كلأن:والخلاصة

اليهودبعضفإن؟اللهإلاإلهلاقولينفعهولا،بمؤمنفليس

نأالتوحيدأنعلىذلكفدل؟الثهإلاالهلا:يقولونوالنصارى

نهيهواجتنبأمرهأطاعبالعبوديةاللهوحدومن،بالعبوديةاللهيوحد

")2(.اللهطاعةمنالرسولطاعةفإن؟رسولهواتبع،بهجاءماواتبع

)78(.التوحيد"في"مسألة)1(

)95(.السابقالمصدر)2(
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ذلكوأدلة،هاللهإلاإله"لامعنى
!

منكثيرفيالاكتفاءسببلهاتضحالمسألةهذهفهمومن

فإنها؟فحسباللهإلاإلهلاأنشهادةعلىبالتنصيصالنصوص

أعلم.والله،بالضرورةالثهرسولمحمذاأنلشهادةشاملة

تتعلقمستظرفةلغويةلطائفبذكرالمبحثهذاختمويحسن

فيالعلمأهلبعضيوردهاالتيالملحمنوهيالتوحيد،بكلمة

.المقامهذا

أمور:بثلاثةتميزتالتوحيدفكلمة

ضرورةهذامنويتلمح،جوفيةحروفهاجميعأن:الأول

بقلبهيتحققهاأندونبلسانهقالهامنوأن،الجوفمنبهاالإتيان

)1(.تنفعهلافإنها

علىالتنبيه-:أيضا-جوفيةحروفهاكونمنويتلمح:الثاني

شفتيه،تحريكدونقولهاالموحديستطيعإذ؟الإخلاصكلمةأنها

الرياء)2(.عنوأبعدالإخلاصإلىأقربوهذا

متجردةحروفهاجميعبل؟معجمحرففيهاليسأنه:الثالث

)3(.تعالىاللهسوىمعبودكلعنالتجرد:هذامنوئتلمح؟النقطعن

!!س!

"المحتاجو"مغني،المحققتعليقمع)82("اللهإلاإلهلا"معنىانظر:)1(

)31(.التوحيد""كتابوحاشية)2/433(،الحميد"و"فتح)1/6(،

)31(.التوحيد")كتابحاشيةانظر:)2(

"المحتاجو"مغني،المحققتعليقمع)83("اللهإلاإلهلا"معنىانظر:)3(

)31(.التوحيد""كتابوحاشية)2/433(،الحميد"و"فتح)1/6(،
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*ث!!ص!
الرابعالمبحث

اللهإلاإلهلاأنلث!ا!لم

النه"بلاإله"لاشروط

كلمةمنهاالمقصودليس-بيانهسبقكما-التوحيدكلمةإن

كلمة-لفظهاخفةعلى-هيبل؟فحسبالألسنةبهاتنطق

قلبهفيوقرتمنإلاثمارهايجتنيلا،جليلمعنىذات،عظيمة

عمله.فيوظهرت

غيرمنبهاالنطق"أماحسن:بنالرحمنعبدالشيخقال

الشركنفيمنتقتضيهبماعملولايقينولابمعناهامعرفة

القلبوعملواللسانالقلبقول-والعملالقولهـاخلاص

")1(.بالإجماعنافعفغير-والجوار

الاقائلهاينتفعلا،ثقالبقيودمقيدةالتوحيدفشهادة

باستكمالها.

فإنهم،المنافقونبهالانتفعكافئالهاالمجردالقولكانولو

النار.منالأسفلالدركفيهمذاومعوأظهروها،بهانطقواقد

الكلمة"هذه:رءإلئةحسنبنالرحمنعبدالشيخقال

فئذتالتيبقيودهاأتىمنحقفيإلارجحانهايحصللاالعظيمة

)1/12(.المجيد"افتح)1(
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اللهإلاإله!لاشروص!
!

وغيرهابراءةسورةفيسبحانهذكروقد،والسنةالكتابفيبها

والمنافقينالكتابأهلكحالقولها،ينفعهمولميقولهاممنكثيزا

منبهمقاممامعتنفعهمفلم،نفاقهمفيوتنوعهمكثرتهمعلى

دلتوبمالهوضعتبماجاهلأيقولهامنفمنهمالقيود،تلكترك

وغيرها،والإخلاصوالصدق،منهوالبراءةالشركنفيمنعليه

بمابالعملالانقيادوتركوعملأ،علفاإليهادعاممنالقبولكعدم

هذهأواخرفيولكنوحديثا،قديفايقولهامنأكثركحال؟تقتضيه

منبقلبهقاممابهاوالعملمحبتهامنيمنعهمنومنهمأكثر.الأمة

أهلوأماا.كثيرةوهي،الأسبابمنذلكغيرأوهوىأوكبر

قيودهالهمواجتمعت،الكلمةبهذهأتواالذينفهمالخفصالإيمان

وقبولاومحبةوإخلاضاوصدفاويقيئاعلفابها؟قيدتالتي

فيه")1(.وأبغضوافيهوأحبوافيهووالوافيهوعادواوانقياذا،

علىالعلمأهلمنكثيرتعارفقدوالقيودالحقوقوهذه

عليها:"الشروط"إطلاقووجه؟اللهإلاإلهلابشروطتسميتها

هذهانتفتفمتى؟والآخرةالدنيافيبهاللانتفاعشروطاكونها

بها)2(.الانتفاعانتفىأحدهاأوالشروط

فيمشتهركثيرشروظااللهالاإلهللاأنعلىوالتنصيص

العلم.أهلكلام

17(.-)16"الموحدينعيون"قرة)1(

السنية""الدرر091()1/المجيد""فتح)1/703(،"القبول"معارجانظر:)2(

)32(.!الموحدينعيون"قرة244(،)2/
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اللهإلاإلهلاأنلث!ا!لم!!

:البابهذافيالعلمأهلكلامومن

أعددت"ماذا:امرأتهيدفنوهوللفرزدقالبصريالحسنقول

سبعينمنذاللهالاإلهلاأنشهادة:الفرزدقفقال؟اليوملهذا

فإياكشروظا؟اللهإلاإلهللافإن؟العدةنعم:الحسنفقال،سنة

")1(.المحصنةوقذف

الالنب؟")2(.فأينالعمود؟"هذا:روايةوفي

الجنة؟دخلاللهإلاإلهلاقالمن:يقولونناشاإن:لهوقيل

")3(.الجنةدخلوفرضهاحقهافأدىالثهإلاإلهلاقال"من:قال

:قالالثه؟إلاإلهلاالجنةمفتاحأليس:منبهبنلوهبوقيل

أسنانلهبمفتاحجئتفإن،أسنانلهإلامفتاحلي!سولكن،"بلى

لك")4(.يفتحلموإلالك،فتح

التوحيدكلمة"إن-:العدماءمنطائفةعننقدذ-رجبابنوقال

")5()6(.شروطلهلكنالنار،منوللنجاةالجنةلدخولمقتفيىسبب

)2(

)3(

)4(

)6(

)14(."الإخلاص"كلمة

)1/522(."والحكمالعلوم"جامع

)378(.المنير""المصباحونحوها"الخيمةبهئشد"الخبل:والطئب

وانظر:)2/152(."المحجةبيانفي"الحجةفيالأصبهانيأخرجه

)14(.لماالإخلاص"كلمة

الفتح.مع)3/901(الجناثزكتابأولفيصحيحهفيالبخاريعلقه

)14(."الإخلاص"كلمة:وانظر

)1/522(."والحكمالعلوم"جامع

ذائعةقضيةشروظا"اللهإلاإله"لالىأنعلىالتنصيصأنإلىهناوأشير

="إن:يقولالأشعريالبغداديالقاهرعبدفهذا؟السنةبأهلتختصلا

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


اللهإلاإنه"لاشروصل
!!

وقد-الشروطهذهعلىالتنصيصفيالعلمأهلوكلام

وتفصيل،إجمالبينيتراوح-ذلكونحوولوازمحقوفايسمونها

فيواتفاق،والاصطلاحالتعبيرفياختلافمع،وتعيينهـاطلاق

فعلشروطهاأنيذكرفإنهأجملفقنغالئا؟والمؤدىالمعنى

علىمنهاطرفعلىينصمنومنهم)1(،المنهياتوتركالواجبات

فعذتهاوتفصيلأ؟تدقيقاأكثركانتأخرىوطائفة،التمثيلسبيل

نصوصاستقراء:ذلكفيمعتمدهاوأوضحتها،وبينتها،وحصرتها

والسنة.الكتاب

رءإلمحه؟حسنبنالرحمنعبدالشيخبذلكقاممنأحسنومن

واليقين،،العلم:هي؟سبعةفياللهإلاإلهلاشروطحصرحيث

)2(.والمحبة،والإخلاص،والصدقوالانقياد،،والقبول

،بالقبولالشروطهذهبعدهالعلمأهلمنجمعتلقىوقد

)3(.وشروحهممصنفاتهمفيواعتمدوها

إلهلاأنشهادة-الخبربهوردكما-الإسلامأركانمنالأولالركن-

الدينأصول."..شروطالشهادةولهذه،اللهرسولمحمذاوأناللهإلا

.)188(

)1/522(."والحكمالعلوم"جامع:انظر)1(

)17/32(،"الموحدينعيونو"قرة091(،)1/المجيد""فتح:انظر)2(

)3/ديوانهفيسحمانابنإليهنسبهاوقد)2/244(،"السنيةو"الدرر

التوحيد""كتابحاشيةفيقاسموابن)2/935(،"السنيةو"الدرر71(،

.)92(

و)حاشية)2/935(،"السنيةو"الدرر)1/703(،!القبول"معارج:انظر)3(

عن-الجليةواالكواشف)51(،النضيد"و"الدر)92(،التوحيد"كتاب
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اللهإلاإلهلاأنش!ا!لم!

القلبيةالأعماللأصولحاصرةالتأملعندالشروطوهذه

لصحته-يشترطمما-عداهاوما،بهاإلاللتوحيدقياملاالتيوالعملية

)1()2(.الالتزامأوبالتضمنإماعليهادالةالشروطوهذه،إليهاعائد

ومنه،النظممنشيءفي-لحفظهاتسهيلأ-خمعتوقد

":الوصول"سلمفيجاءما

وردتحفاالشرعنصوصوفيقيدتقدسبعةوبشروط

يستكملهاحيثإلابالنطققائلهاينتفعلمفإنه

أقو4مافادروالانقياد4والقبوواليقينالعلم

)3(أحبهلمااللهوفقكوالمحبةوالإخلاصقوالصدق

بعضهم:نظموفي

لهاوالقبوليوانقيابمحبؤمغوصدقكهـاخلاصقيقينعلئم

و"الشهادتان")91(،الموجز"و"الشرح37(،-)53"الواسطيةمعاني-

نظفاالأنوار()أشعةداليتهفيسحمانابنالشيخنظمهاوقد78(،-)77

71(.)3/ديوانهانظر.رائقا

كلامهمبينوالتأليفوالجمعالشروطهذهعدفيالعلماءمناهجانظر:)1(

في:لغيرهاأصولأنهاوبيان،المخالفينعلىوالردحصرهاودلائل

917(.-)128"اللهإلاإلهلاأنشهادة"شروط

كما-شروطهاضمنيذكرلمالتوحيدبكلمةالنطقأنإلىهناوأنبه)2(

الإسلامفيالدخولشرطأنإثباتفيليسالبحثلأن-بعضهميذكره

منجزءفالنطقبها؟للانتفاعئشترطفيماالبحثدمانمابها؟النطقهو

المسألةهذهفيالكلامبسطانظر.نفسهفييشترطلاوالشيء،الشهادة

691(.-)181"اللهإلاإلهلا"شروطرسالة:في

803(.-)1/703"المعارج"شرحهمع"السلم")3(
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!!اللهإلاإله،لاشروص!

ألها)1(قدالأندابمنالإل!سوىبمامنكالكفرانثامئهاوزيذ

هـايمانه؟توحيدهيعظملهاوتحقيقهبهاالمؤمنقياموبحسب

فيمتفاوتونالتوحيدبشهادةالإتيانعلىاتفاقهممعالمسلمينفإن

الجلية""الكواشففيالسلمانالشيخ:أوردهوممن.قائلهيعرفولا)1(

ومقالاتفتاوى"مجموعفيكمابازبنالعزيزعبدوالشيخ)37(،

التوحيد"!كتابعلىحاشيتهفيقاسمابنوالشيخ05(،)3/"متنوعة

الثاني.البيتدون)92(

"قرةكتابهفيجعلهاحسنبنالرحمنعبدالشيخأنعلىالتنبيهويجدر

القه،فىونمنيعبدبماالكفر:بزيادة؟ثمانية)32("الموحدينعيون

الأصولثلاثةعلىحاشيتهفيقاسمابنالشيخهذا:علىوتابعه

)3/4(،"متنوعةومقالاتفتاوى"مجموعفيبازابنوالشيخ)52(،

الطيار(.)جمع231()1/224،بازابنالشيخ"فتاوىإمجموعوفي

وثمانية،سبعةعدها:فيقولانلهحسنبنالرحمنعبدفالشيخوعليه

هذاأنوأرى-سبقكما-عدهامنأكئرذهبسبعةكونها!!الى

كلمةمعنىفيداخلاللهدونمنيعبدبماالكفرلأنوذلك؟أقرب

يثترطلاوالشيء-بيانهسبقكما-تتضمنهومماحقيقتهاومنالتوحيد

قالبها،الانتفاعفيشرظاوليسركنيهاأحدفهووعليه،نفسهفي

دلتاللهإلاإلهلاأن"شهادة:الرحمنعبدبناللطيفعبدالشيخ

"الظلام"مصباحالتزاقا".لاتضمئااللهدونمنعبدبماالكفرعلى

لأهم!نظزا؟تسامحفيهالشروطضمنإيرادهإن:يقالوقد)926(.

وبسطشرحمقامإلاالمقاموليسعنه،الغفلةوكثرةالموضوعهذا

ال!والتفريعاتالتقسيماتهذهوما،العظيمةالكلمةلهذهوبيان

نبيلغرضهذاأنشكولا.الغرضلهذاتحقيقإلاالكلمةبهذه

الكفرعلىالمتكلمفسيتكلمالتكرار؟عليهيترتبأنهغيرحسن؟وقصد

الكلاموضمن،الشهادةركنيعلىالكلامضمناللهدونمنيعبدبما

حالكلعلىوالأمر.للمتلقيلب!اهذاأوقعوربماشروطها،على

يسير.
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!
عظيضا)1(.تفاوئاتحقيقها

اللهإلاإلهلاأنش!احلم

الهلاأنشهدمنالنارعلىالثهحزم"ولهذا:القيمابنقال

بحقيقةتحفقمنالنازيدخلأنوفحال،الشهادةحقيقةاللةإلا

تإلمون!بشتهذيخغلم!ؤآلذين:تعالىقالكمابها،وقامالشهادةهذه

قلبهفي،وباطنهظاهرهفيبشهادتهقائفافيكون:33،،المعارجأ

تكونمنومنهم،ميتةشهادتهتكونمنالناسمنفإن؟وقالبه

منومنهم،مضطجعةتكونمنومنهم،انتبهتنئهمبفإذا،نائمة

،البدنفيالروحبمنزلةالقلبفيوهي،أقربالقيامإلىتكون

الحياةإلىوروح،أقربالموتإلىمريضةوروخ،ميتةفروخ

")2(.البدنبمصالحقائمةصحيحةوروح،أقرب

ويتلاشىتنتقضالشهادةوهذه،يزولالتوحيدفإن؟وعليه

متىبهاالانتقاعويضعفمنها،شرطأصلزالمتىبهاالانتفاع

إلاالتوحيديتحققلاأصلأالشروطلهذهفإنبها،الإتيانضعف

بزواله.ويضعف،بتمامهالتوحيديكملوكما،،به

عليها.التعليقمعالشروطذكرفيالشروعأوانوهذا

للجهل:المنافيالعلم:الأولالشرط

:سحمانابنالشيخقال

لضدهالمنافيالعلمفأولها

)32(."الموحدينعيون"قرة:انظر)1(

.)203(والدواء""الداء)2(

بمسعدليسالجهلإن،الجهلمن
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اللهإلاإنه"لاشروط
!!

)1(يرتديفبالجهل،يوفابمدلولهاوجاهلأكثيرعلمذاكانفلو

من-بيانهسبقالذي-بمعناهاالعلم:الشرطبهذاوالمراد

.والإثباتالنفي

أمروقدوأشرفها،العلومأعظمالعلمهذاأنشكولا

هو!إلأإلةلأوآنآدئربعمأثزلمآنمأ!فأغلموآ:فمال،بهعبادهسبحانه

.14(:أهود

هو")2(.إلاإلهلاأنفاعلموا:"أي:البغويقال

والسلامالصلاةعليهمحمذانبينابهسبحانهالثهأمركما

آلته!إلأإبةلأآتقو!فآغقؤ:سبحانهفقال-أيضالأمتهوالأمر-

لمجفه:محمدلنبيهذكرهتعالى"يقولجرير:ابنقالأمحمد:91،.

لكويجوزالألوهيةلهتصلحأوتنبغيمعبودلاأنهمحمديافاعلم

شيء،كلومالكالخلقخالقهوالذياللهإلاعبادتهوللخلق

")3(.دونهماكلبالربوبيةلهيدين

لهاوالانقيادبالشهادةالإيمانلأن؟بدهيالشرطوهذا

لجهله؟تنفعهلابذلكوالجاهلبمعناها،العلمبعدإلايتحققلا

الشركنفيمنمنها؟أريدالذيالعربيالوضعلهوضعتبما

أثبتتماويثبتنفتماينفي"فكيف)4(؟وحدهدئهالعبادةوإخلاص

.(175)3/الجواهر""عقودديوانه(1)

.(4165/)!البغوي"تفسير2()

.53()26/"الطبري"تفسير)3(

)15(."الموحدينعيون"قرة)4(
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اللهإلاإلهلاأنش!اع!!

بمقتضىيعملكيفأمذلك،منشيئايعلملاوهو

إ")1(.يعلمهلاما

به.بالمشهودبالعلمإلاشهادةتكونلاالشهادةأنتقدموقد

والمعقولوالإجماعوالسنةالكتابدل"وقدالمعدمي:قال

معناها")2(.معرفةبدونبهاالنطقيكفيلاأنهعلى

بآلحتئشيهدمن!إلأ:تعالىقولهالشرطهذاعلىالأدلةومن

الرخزف(.1!!ويغلمونوممتم

يعني؟اللهبتوحيدإقرارههوبالحق"وشهادته:الطبريقال

التوحيد")4(.حقيقةيعلمونوهمابالتها)3(آمنمنإلا،بذلك

كلمة-اللهإلاإلهلاقولالحقبشهادة"وأراد:البغويوقال

")5(.بألسنتهمبهشهدوامابقلوبهميعلمونوهم-التوحيد

التوحيد،هوالذيبآلحيئ!ثهذضن"!إلأالآدوسي:وقال

بهاوقيد،حالموضعفيالجملة؟يعلمونه:أييغاتون!!ؤممتم

عليها")6(.يعوللابهبالمشهودعلمغيرعنالشهادةلأن

وهوممات)من:والسلامالصلاةعليهقولهأيفما:الأدلةومن

الدراساتمجلة-)452("الإسلامشهادتيبتحقيقالسلامدار"مفتاح)1(

الرابم.العدد،العقدية

)32(."الاشتباه"رفع)2(

.""الله:الأصلفي)3(

155(.)25/"الطبريتفسير")4(

224(.)7/"البغوي"تفسير)5(

)25/148(."المعاني"روخ)6(
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اللهإلاإئه"لاشروط
!

()1(.الجنةدخلاللهإلاإلهلاأنهبعلم

علمهمعالتوحيدبكلمةنطقمنأنفيصريحالحديثفهذا

الله.عندناجفهوبها)2(

للشك:المنافياليقين:الثانيالشرط

بحيثفيه")3(،الثابتالقلبفيالراسخ"العلمهوواليقين

إلابهيوصفو"لا")4(،والموانعوالشكللريب"عرضةيكونلا

التصديق.درجاتأعلىإذنفهووعملأ")5(؟علفاقلبهاطمأنمن

يزوليقيئابمعناهاالقائليوقنأن،الشرطبهذاوالمقصود

)6(.والريبالشكمعه

بأن؟للشكالمنافياليقين:"والثاني:الحكميحافظالشيخقال

الإيمانفإن؟جازفايقيئاالكلمةهذهبمدلولمستيقئاقائلهايكون

")7(.الشكدخلهإذافكيف،الظنعلملااليقينعلمإلافيهيغنيلا

تخريجه.سبق)1(

هذافيقيدبها؟نطقهمعإأي:الحديثفيعثيمينابنالشيخقال)2(

ينطقأنبدونالعلممجردأما،اللهإلاإلهلاقولمنسبقبماالحديث

علىالتعليقدا".والعملالقولمنبدلابل؟يكفيلاف!نهاللسانبها

)916(."مسلمصحيح

)1/602(.!المفهمأ)3(

)991(."المناناللطيف)/تيسير)4(

281(.)7/الإسلاملشيخ"الفتاوى"مجموع)5(

925(.)2/!السنية!الدرر)6(

)1/803(."القبول"معارج)7(
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اللهإلاإلهلاأنش!ا!!

الإخلاصكلمةشروطمن"فإن:الهاديعبدابنوقال

")1(.منافقفهووإلابالقلبوتحقيقهبذلكالتصديق:باللسان

آلدينآتمؤمنون!إتما:وتعالىتباركقولهاشتراطهعلىدلوقد

نأعلىالآيةفدلت:15،.الخخرات1ترتابوأ!دت!ثئمورسمولهءبآدتهةامنوأ

فيبدلاوأنه،والإيمانيتنافىفإنهالإيمانبأصلتعلقإذاالشك

الشكأهلحالبخلاف)2(القلباستيقانمنالصادفالإيمان

زتبهضفيفهضقلوبهر!وآزتابف:عنهماللهقالالذينوالريب

التوبة()3(.1!!وبزذدولنى

بعددقالهاولو!رتائا،شاكاقالهالمنإيمان"فلا؟وعليه

")4(.الناسجميعيسمعحتىبهاصرخولو،الأنفاس

عليهقولهمنها؟نبويةأحاديثعدةالشرطهذاعلىدلكما

الله،رسولوأنياللهإلاإلهلاأن)أشهد:والسلامالصلاة

()5(.الجنةدخلإلافيهماشاككيرعبدبهمااللهيلقىلا

الحائطهذاوراءمنلقيت)فمن:والسلامالصلاةعليهوقوله

()6(.بالجنةفبشرهقلبهبهامستبقئااللهإلاإلهلاأنيشهد

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

78(.-)77التوحيد"في"مسألة

254(.)1/"المفهم":انظر

)1/358(.االقبول"معارج

الدراساتمجلة-)452("الإسلامشهادتيبتحقيقالسلامدارإمفتاح

الرابع.العدد،العقدية

تخريجه.سبق

تخريجه.سبق
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اللهإلاإنه"لاشروط
!

اليقين،ثبوتيفيدالشك"فنفيواحد؟الحديثينفيوالمعنى

")1(.الشكنفييفيداليقينوثبوت

يكونأنالجنةقائلهادخولفي"فاشترط:حافظالشيخقال

انتفىالشرطانتفىهـاذافيها؟شاكغبرقلبهبهامستيقئا

")2(.المشروط

:سحمانابنقال

بموئل!يوقاجاءقدأنويعلمدينهرفضعلىفليبكيشكومن

المؤيدباليقينفيهابدفلايقينهاينفيالشكأنويعلم

مرشل!أكملالمعصومالسيدعنذكرهجاءمستيقئاقلبهبها

)3(تجربذامستيقئايكنلمإذافاعلمنالشهادةالمرءتنفعولا

:للشركالمنافيالإخلأص:الثالثالشرط

لها)4(.والجامعوأهمهاالشروطأصلالشرطوهذا

إخلاصليسالمقامهذافيالإخلاصباشتراطوالمقصود

كلمةعليهدلتمافهذا؟الشركونفيبهاهـافرادهلأدئهالعبادة

اللهإلاالهلاقولفيالإخلاصالمقصودهـانما)5(؟مطابقةالتوحيد

الدراساتمجلة-)453("الإسلامشهادتيبتحقيقالسلامدارإمفتاح)1(

الرابع.العدد،العقدية

)1/903(."القبول"معارج)2(

)3/177(.الجواهر""عقودديوانه)3(

)534(."اللهإلاإلهلاأنشهادة)شروطانظر:)4(

)15(."الموحدينعيونإقرة)5(
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اللهإلاإلهلاأنش!ا!لم!

أدنىدونالثهوجهإلابقولهايقصدفلا،الخصوصوجهعلى

العبادةإخلاصوششلزميستتبعهذاأنشكولا،الشركمنشائبة

!ض.لتهكلها

)أسعد:والسلامالصلاةعليهقولهالشرطهذاعلىدلوقد

()1(.نفسهأو،قلبهمنخالضااللهإلاإلهلاقالمنبشفاعنيالناس

إلهلاالقيامةيومعبديوافيالن؟والسلامالصلاةعليهوقوله

رواية:وفيالنار()2(،عليهاللهحرمالااللهوجهبهايبتغياللهإلا

بذلكيبتفياللهالاإلهلا:قالمنالنارعلىحرمالله)فإن

()3(.اللهوجه

:للكذبالمنافيالصدق:الرابعالشرط

بحيثقولها؟فيصادفايكونأنالشرطبهذاوالمقصود

لساته)4(.قلئهيواطئ

المنافيالصدق:"الرابعحسن:بنالرحمنعبدالشيخقال

لماقالوهمايطابقلملكنيقولونها،المنافقينلأن؟للنفاق

")5(.للباطنالظاهرلمخالفةكذئاقولهمفصار؟يعتقدونه

تخريجه.سبق)1(

تخريجه.سبق)2(

تخريجه.سبق)3(

031(.)1/"القبول"معارج)4(

عيونإقرةوانظر:.سحمانابنالشيخعنهنقله)2/935(!السنيةاالدرر)5(

.(1)5"الموحدين
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اللهإلاإله"لاشروص!
!

:سحمانابنالشيخوقال

مفسلإ)1(كلإلىالداعيالكذبمنلضدهالمنافيالصدق:وسابعها

من)مما:والسلامالصلاةعليهقولهالشرطهذاعلىويدل

قلبهمنصدفااللهرسولمحمذاوأناللهالاإلهلاأنيشهدأحد

النار()2(.علىاللهحرمهإلا

هذهقالمنإنجاءفي"فاشترط:الحكميحافض!الشيخقال

التلفظمجردينفعهفلا؟قلبهمنصدفايقولهاأنالنارمنالكلمة

قلب")3(.مواطأةبدون

المنافقينحالبيانفيهاالتيالأدلةالشرطهذاعلىيدلكما

لتكذيبهم.وكفرهم

آلأيخيؤبآت!ؤيربآلت!ءاتتاتقولىقنألئايي!!ؤيق:تعالىقولهومنها

.الآياتالبقرة(1!!بمؤييينمممؤقا

ترشمولىإتكلتثحقاقالوأآلمتمقونجآب!إذا:تعالىقولهومنها

!!لبهوبودتآلمتممينإن!حقاؤآدتهلرسمولثوإتكتغتمؤآدتهآدت!

.افقونلمناا1

111.:الفتح1قلوبهتم!فيليشئابآئتمصنيهر!تقولون:تعالىقولهومنها

بينالفرقوما،والإخلاصالصدقبينالفرقما:يقالوقد

واليقين؟الصدق

.(3771/)نهيواد(1)

تخريجه.سبق)2(

)1/1103(."المعار!")3(

http://www.al-maktabeh.com



اللهإلاإلهلاأنلثمثا!لمؤ!

بينأنينكرفلاوالإخلاصالصدقعنأما:والجواب

،الشركينافيالإخلاصأنغيرتلازفا؟بلتقارئا،الشرطين

.الكذبينافيوالصدق

والإخلاص"والصدقحسن:بنالرحمنعبدالشيخكال

مخلضايكنلمفإنالآخر)1(،بدونأحدهمايوجدلامتلازمان

صادقغيرقالهامن.منافقفهوصادفايكنلمومنمشركفهو

المنافقينكحال؟اللسانالقلبلمخالفة،تنفعهلافإنهاقولهفي

؟المشركحالوكذلك،قلوبهمفيليسمابألسنتهميقولونالذين

")2(.للإخلاصالشركلمنافاة؟مشركمنتقبلفلا

فمنالآخر؟عنفرعفأحدهما:واليقينالصدقعنأما

.-قلتهلسانهطابقأي-قولهافيصدققلبهاستيقن

والشك،التكذيبيقابلهواليقين،الكذبيقابلهوالصدق

بالئه.عياذا،النفاقأهلحالمنوكلاهما

لعدمها:المنافيةالمحبة:الخامسالشرط

دئهالإخلاصمنعليهدلتمامحبةالشرطبهذاوالمقصود

)3(.الشركونبذ

ولماالكلمةلهذه"المحبة:الحكميحافض!الشيخيقول

الموحد.عندأي)1(

15(.-)14"الموحدينعيون"قرة)2(

)3/94(.متنوعةوفتاوىمقالاتمجموع)3(
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اللهإلاإنه!لاشروط
!

لشروطها،الملتزمينبهاالعاملينولأهلها،عليهودلتاقتضته

ذلك")1(.ناقضماوبغض

:سحمانابنالشيخوقال

الهدمنعليهدلتلمافجئافلتكنالمحبةشرطورابعها

)2(والدبالمفندللشركالنفيكذاكلهاالعبادةأنواعهـاخلاص

سبحانهاللهمحبة-شكدون-وأساسهاالمحبةهذهوأصل

التوحيدأصلالمحبةهذهفإن.والسلامالصلاةعليهرسولهومحبة

)3(
توحيدلالهمحبةلافمنوعليه،وعمودهالإسلاموعمدةوروحه

البتة.إسلامولاله

الإيمانعقدأصل"هي:سبحانهالفهمحبةعنالقيمابنقال

منلهنجاةولاللعبدفلاحولابهاإلاالداخلفيهيدخللاالذي

لموعملأوحالاعلقابهايتحققلمومنبها.إلاالثهعذاب

ومعناها")4(.وحقيقتهاسرهافإنها؟اللهإلاإلهلاأنبشهادةيتحقق

تعالى:قولهمنها؟النصوصمنجملةذلكعلىوالدليل

ؤآلدجمتآدت!كحثمجئو!ئمآنذادتمآدتيما؟ودقينتتجذقنآلتاييى!ؤيئ

:165(.البقرة1نمته!حثاأشمذءامنوآ

)1/312(."القبول"معارج)1(

)3/175(.ديوانه)2(

مجموعضمن)33(،السديد"القول1)3/27(،"السالكين"مدارج)3(

الثالث.الجزء-سعديابنالشيخمؤلفات

)577(."الهجرتينأطريق)4(
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اللهإلاإلهلاأنلثل!ا!لأو!

اكونحنىأحدكمي!منالا:والسلامالصلاةعليهوقوله

أحمعين()1(.والناسوولدهوالدهمنإليهأحب

اللهدينأحبوالسلامالصلاةعليهورسولهاللهأحبومن

بد.ولاوالسلامالصلاةعليهرسولهبهجاءوما

:سحمانابنالشيخقال

مقيدشرطللدينمحبتهإنمالمولاهحبذاكانومن

محمد)2(دينالدينبحبيتمإنمادئهوالحبفلا،لاومن

وبغض،لهموالولاءالمؤمنينمحبةالمحبةهذهعنويتفرع

منهم.والبراءةالكافرين

:سحمانابنالشيخقال

التمردأهلاللهلبغضوأبغضمؤمئاكانمناللهلحبوأحبب

ومعتد)3(غاوكلمنالبراكذاكوالولاوالبغضالحبإلاالدينوما

لكغكأنف!قذ:تعالىقوله:اللهكتابفيهذاشواهدومن

ؤيفايبهئمبرةؤ(إتاصلقؤيهتمقالوأإدقعيماوآلذينإترهيرفيحسصنةأستولم

حقآبذاؤأقغضثآ،آتعدوةوبئنكنمئثتناولدال!كفرناألئردولقمنتغباون

:14)4(.الممتهحنةأ!وخدهيآدئمتؤمنوأ

)1/الإيمانمنجالرسولحبباب،الإيمانكتابفيالبخاريأخرجه)1(

محبةوجوبباب،الإيمانكتاب:مسلم)15(،برقم-الفتحمع58(

ز!به.أنسحديثمن)44(برقم)1/67(جاللهرسول

.(176)3/ديوانه)2(

.(176)3/ديوانه)3(

629(.)2/الحميدلماالعزيزاتيسير:انظر)4(
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اللهإلاإله"لاشرو!
!

للرد:المنافيالقبول:السادسالشرط

دلتمايقبل"أنالتوحيد:كلمةفيالشرطبهذاوالمقصود

يلتزموأن،سواهماعبادةوترك،وحدهدئهالعبادةإخلاصمنعليه

به")1(.ويرضىبذلك

إذاصاحبهاتنفعلاالتوحيدكلمةأن:الشرطهذاوتوضيح

يقبلهاحتىبها،مصدفابمقتضاها،مستيقئابمعناها،عالضابهانطق

بها.العملويلتزم

الذيهوصاحبهينفعالذيبالشهادةالنطقأن:ذلكوبيان

بهوالرضاالإسلامقبولعلىوالبيعةوالميثاقالعهدبمثابةيكون

به)2(.العملوالتزامديئا

بأنويصدق،الشهادةمدلولبصحةيوقنمنالناسمنفإن

وأخوفأولكبرفيهالدخوليأبىلكنه،الحقالدينهوالإسلام

وكثيرطالبأبيكحال؟الأسبابمنذلكلغيرأودنيويغرض

فإنالحاضر؟العصرفيالمستشرقينمنوكثيراليهودمن

أحكاميلتزملمماالتصديقهذاينفعهلاهؤلاءمنالواحد

التوحيدشهادةترديدالتصديقهذاإلىأضافلوبل؟الإسلام

وقبوله؟الإسلامفيللدخولإعلائاولي!س-مثلأ-بهاإعجائا

ينفعه.لافإنه

تكونأنالشهادةبكلمةالاعتدادشرط"منأنوالمقصود

الطيار.جمع-)1/232(باز!ابنفتاوى"مجموع)1(

04(.)36،االاشتباه"رفع:انظر)2(
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!
")1(.الالتزامسبيلعلى

اللهإلاإلهلاأنش!!لم

بأنهلمجيهاللهلرسولالكتابيالكاهن"إقرار:القيمابنقال

تمسكفإذا،ومتابعتهطاعتهيلتزملمماالإسلامفىيدخلهلانبي

عمهشهادةذلكونظير.منهردةيكونلاالإقرارهذابعدبدينه

ولمديئا،البريةأديانخيرمندينهوأنصادقبأنهلهطالبأبي

والأخبارالسيرفيماتأملومن،الإسلامفيالشهادةهذهتدخله

بالرسالةغ!ييهلهوالمشركينالكتابأهلمنكثيرشهادةمنالثابتة

الإسلامأنعلم؟الإسلامفيالشهادةهذهتدخلهمفلمصادقوأنه

والإقرارالمعرفةولا،فقطالمعرفةهوليسوأنه،ذلكوراءأمر

ظاهزاودينهطاعتهوالتزاموالانقيادوالإقرارالمعرفةبل؟فقط

وباطئا")2(.

الإسلامفيالدخولبابتداءمؤقتالقبولاشتراطأنئظنولا

بمضمونعمرهطوليعمل"أنبالتزامإلاتنفعهلابل؟فحسب

يخالفها")3(.ولاالتوحيدكلمة

كلهالإسلاميقبلأنبالضرورةيقتضيالتوحيدكلمةوقبول

فلو؟بالتصديق-وسنةقرآئا-الأخبارفيقابل-وأحكافاأخبازا-

فانتقضت؟القبولشرطانتقضفقديقبلهفلمواحذاحرفامنهارد

حقه.فيالتوحيدشهادة

)41(."الاشتباه"رفع)1(

963(.-)3/638المعاد""زاد)2(

)36(."الاشتباه"رفع)3(
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اللهإلاإنه!لاشروص!

!

ومكلفومخاطبملزمأنهفيعتقد؟بالالتزامالأحكامويقابل

أنهاعتقدأومنها)1(،شيئاجحدفلوعنها؟الخروجيسعهولابها،

شريعةعنالخروجيسعهوأنهأحكامها،منبشيءمخاطبغير

انتقضفقد-قلوإن-ماشيءفيوالسلامالصلاةعليهالنبي

التوحيد.شهادةفانتقضت؟حقهفيالقبولشرط

:للتركالمنافيالانقياد:السابعالشرط

"الانقيادالتوحيد:كلمةفيالشرطهذاباشتراطوالمقصود

وينقادوحدهاللهيعبدأن5()2(:اومعنا،المعنىمنعليهدلتلما

وحدهاللهيعبدولمقالهافإن؟الحقأنهاويعتقدبهاويؤمنلشريعته

مسلضا،يكونلافإنهذلكعناستكبربل،لشريعتهينقدولم

")3(.وأمثالهكإبليس

الانقياد:"السادسحسن:بنالرحمنعبدالشيخقال

معناها،يعرفوهويقولهامنالناسمنلأنأللتركا)4(؟المنافي

والعملوالبراءالولاءمنولوازمها؟بحقوقهاللإتيانينقادلالكنه

")5(.الإسلامبشرائع

منصادفابمعناهاعالفاقالهامنأن:الشرطهذاوتوضيح

)08(.التوحيد"في"مسألةانظر:)1(

"معناها".:الأصلفي)2(

الطيار.جمع-)1/232(باز"ابنالشيخفتاوى"مجموع)3(

"الشرك".:الأصلفي)4(

.سحمانابنالثخعنهنقله)2/95036("السنية"الدرر)5(
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اللهإلاإلهلاأنش!ا!لم!

لمابالفعلينقادأنعليهبقيقابلأ؟ملتزفااللهوجهبهامريذاقلبه

تنفعهلافهذا؟الشركمنويتبرأدتهالعبادةيخلصلمفإذا؟بهالتزم

".اللهالاإئه"لا

من-تقتضيهبمابالعملالانقيادتركواكثير؟وهؤلاء

ذلك")1(.غيرأوهوىأولكبر-الشركونفيالإخلاص

إلموتجههيممتيئ)ؤمن:تعالىقولهالشرطهذاعلىدلوقد

!!آلافويىغقةآلتهؤإلمآتوتقبآلعروؤآشتق!كققل!لمخممنؤهؤألئه

ألقمان(.

".اللهإلاإله"لاهي-تقدمكما-الوثقىوالعروة

ينقادأيوجههيسلم"ومعنى:الحكميحافظالشيخقال

محسئايأولماللهإلىوجههيسلملمومنموحد؟محسنوهو

")2(.الوثقىبالعروةيستمسكلمفإنه

أمرين:بأحدأتىمنحقفيينتقضالشرطفهذاوعليه

منهيحصللمأشركمنفإن؟الشركفيالوقوع:الأول

التوحيد.كلمةعليهدلتلماالانقياد

بقلبهصالخايعملفلا؟اللهلشرعجملةينقادلاأن:الثاني

فقدبالكليةبالشريعةالعملتركمنفإن؟اللهوجهقاصذاوجوارحه

الانقياد.ضدوهوالتوليفيوقع

)17(."الموحدينعيون"قرة:انظر)1(

031(.)1/"القبول"معارج)2(
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اللهإلاإله!لاشروص!
!

هوالذي-التوحيدفإن؟بمكانالوضوحمنالقضيةوهذه

كيفيعمللمفمن؟وحدهاللهعبادةهو-الشهادةمضمون

سيوحد؟

تعالى:قالللانقياد،المنافيالكفريالتوليهوفهذا

ذليثبغدتنئنهملرلقتعؤلقثزوآطغناوبإلرشموليإدئهءامئا!ويقولوئ

النورا.1!!بآتمؤيخينأؤلصكومآ

فنفى11.الطاعةعنالتوليهو")التولي(:الإسلامشيخقال

")1(.بالقولأتىقدكانوانالعملعنتولىعمنالإيمان

وذلكوالانقياد،الطاعةهوالدينحقيقة"فإن:ر-إلثةوقال

دئهدانفماشيئادئهيفعللمفمن؟فقطبالقوللابالفعليتمإنما

كافر")2(.فهولهدينلاومنديئا،

الطاعإلأزسموليينآزسمفنا!ؤمآ:تعالىقولهلهذاويشهد

وانقياد.وعملطاعةمنفيهبدلافالدينالنساء:64(.1آدئ!!بإذيب

منالجملةفياللهبشرعبالعملالانقيادأن:والخلاصة

التقصيرحصولمعهذايتنافىولاالتوحيد،بكلمةالانتفاعشروط

الكامل.بالتركيتعلقالحديثوإنما،الواجباتبعضبترك

قولمنفيهبدلاالدينأنتبين"وقد:تيميةابنقال

وأبقلبهورسولهبالئهمؤمئاالرجليكونأنيمتنعوأنه،وعمل

صيافاولازكاةولاصلاةلاظاهزا؟واجئايؤذولمولسانهبقلبه

)7/142(."الفتاوى"مجموع)1(

)2/86(.الصلاةكتاب-"العمدة)شرح)2(
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اللهإلاإلهلاأنش!ا!لم!!

بالئهمؤمئاالرجليكونفلا،.الواجباتمنذلكغيرولا

يختصالتيالواجباتمنشيءعدممع!دمحمدورسوله

محمد")1(.بإيجابها

والانقيادالقبولبينالفرقتجلىفقدسبقمااتضحهـاذا

الانقياد.ثمرتهأصلفالقبول؟الإخلاصكلمةفيالمشترطين

تحتالانضواءواعتقادبالتوحيدالالتزامهوالقبولأنوذلك

والعهدبهاالتكليفواعتقاد،لأحكامهوالانصياعالدينلواء

وتركالتسليممععليهوالثباتالإسلامفيالدخولعلىوالميثاق

.القبولشرطيحتويهمافهذا؟الاعتراض

دتهالإخلاصمنبهالتزمبما-بالفعل-يقومفأنالانقيادوأما

أعلم.والله)2(.الجملةفيالثهبشرعوالعملالشركونفي

رو!كغجم!

)577(."الأوسط"الإيمان)1(

اشتباهنوعحصولإلىأدىتقارئاالمصطلحينبينأنيجحدلاأنهعلى)2(

يستعملقدالعلماءبعضأنكمابينهما،التفريقفيالناسبعضعند

ولعله.المعنيينيثمملماأوالآخر،معنىبهمريذاالمصطلحينأحد

أعلم.والله،الإشكاليزولالسابقبالتفصيل
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الله،إلاإله"لاوتنفيهتثبتهماأهم

!!!ع

الخامسالمبحث

!

الثه"الاإله"لاوتنفيهتثبتهماأهم

.وإثباتنفيالتوحيد:كلمةمعنىأنتقدم

الإسلام-واللزومبالمطابقة-معناهافيتثبتأنهاوتقدم

ومعاملة.أخلافا،وشريعةعقيدة،كله

تنفيوكذا،بسواهوالتعلقاللهبغيرالشركتنفيأنهاكما

وكبازا.صغازا؟والمعاصيالسيئاتمنووسائلهذلكذرائع

وتنفيهتثبتهماأهمالوهابعبدبنمحمدالإمامفصلوقد

الحاجةوعظيملأهميتهبتمامهكلامهوسأسوق؟العظيمةالكلمةهذه

بصورةحقيقتهاوتتجلىأكثر،التوحيدكلمةمعنىيتبينوبه،إليه

أوضح.

نفي"اللهإلاإله"لامعنىأناللهرحمك"اعلم:-%لئةقال

.أنواعأربعةوتثبتأنواعأربعةتنفي؟واثبات

.والأرباب،لأندادوا،والطواغيت،لآلهةا:المنفي

فأنتضر؟دفعأوخيرجلبمنبشيءقصدتهما:فالإله

إلها.متخذه

.للعبادةترشحأو،راضيىوهوغبدمن:والطواغيت
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اللهإلاإلهلاأنلث!ا!لم!

وأمسكنأوأهلمنالإسلامدينعنجذبكماوالأنداد:

ينتتحذقنألآيي!!ؤيئ:تعالىلقولهند؟فهومالأوعشيرة

ئمتة!ختاآئثمذءاتنواؤآلدجمتآدتهكحمثيجئونهغآنذادتمآدت!؟ودب

:165(.البقرة1

لقولهمصدفا؟وأطعتهالحقبمخالفةأفتاكمن:والأرباب

أدتإمهودولفينآزصباتاؤرفنتهئمآضازممثم!آتخدوأ:تعالى

31،.:التوبة1

:أنواعأربعةوتثبت

الله.إلاتقصدماكونكالقصد:-ا

حتآآئئتذءاقنؤأ!وؤآلددت:تعالىلقوله:والمحبةوالتعظيم-2

.(561:لبقرةا1!ئمئهص

بف!ئنآلبريضممم!كميهقيان:تعالىلقولهوالرجاء:والخوف-3

!!قديريثىءفيغكقهوبخترشمشتكؤإنهوإلأتهربر!الثمفلأ

.مانعالأا1

كسر؟إبراهيمفعلكما:وأهلهالشركمنوالبراءة-4

أشمؤلكئمكأشا!وقذ:تعالىاللهقالعبادها،منوتبرأ،الأصنام

لغباونؤمضاينكتمبرة+ؤأإئالقؤيهتمقالوأإدمعهووآلذينإترهيرفيحممصنة

تؤعشوأحتئآبذاؤآلمحضآ4ؤةاتعد1وبئنكمئثتتاوتدابكزكقرناآلئو؟ولقمن

")1(.اللهإلاإلهلاكلمةوتثبتهتنفيهماهذا:14.الممنحنه1وخذة7.بآدت!

=الدرر،منساقط.(..)البراءة:الرابعوالأمر)3/122(."السنية"الدرر)1(
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الله!إلاإله!لاوتنفيهتثبتهماأهم

منمعهومن!ت!إبراهيمأنالسابقةالممتحنةآيةفيويلاحظ

معبوداتهم،منالبراءةعلىالمشركينمنالبراءةقدمواالمؤمنين

آتعدؤةؤبئنكمتئتتاؤتلإالكز!كقرتا:الآيةفيتفسيرهاجاءوالبراءة

:4(.الممتحنة1مهـه7وخدبآدئهتؤلحنوأحتئآبذاوآتجغفثآ

،:اقوأآلدين!يةئها:تعالىقال؟وللمؤمنيندئهأعداءفهم

فنجآيممبماكفروأؤقذبآتمؤدؤإلتهمتققو%آول!دؤعليمئمعاؤىتنخذوأ

1(.:المقحنةأآلحئئ!

للشركاللهفيالبغض:الإيمانأهلعلىالمتعينفهذا

منهم.والبراءة،وأهله

الكافرفإن؟تفصيلففيهاعموفاوالكفارالمشركينمعاملةأما

ضربين:على

الضعف،حالفىالمهادنةأو،السيفإلالهفليس:محارب

المسلم.الأمرولييقدرهوماالحالبحسب

تعالى:قال،حسنةمعاملةمعاملتهفيحرجفلا:محاربغير

أنديزكتمئنئحرصكوولضآلديهبفييقحلوكئمثتمآلذينعقآلتهشقئئم!لا

الممتحنة(.1!!آلمقسطيهتيجمثآدئةإنإلتهغوتفم!مالوأتتزوهز

كهـيثثمهتهأحح!

وانظر؟)124(-91رقم،الخاصالقسم-الشيخمؤلفاتفيوهو

)1/058(."السلفيةالوهابعبدابنمحمدالشيخ"عقيدة
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!!ع!
السادسالمبحث

اللهإلاإلهلاأنش!ا!!

اللهبلاإلهلاأنشهادةينقضما

بأن-الإسلامفيالعبددخلإذاأنهالشريعةفيتقررقد

حتىذلكينفعهلافإنه-شروطهاوحققالتوحيدبشهادةأتى

العلماءأجمعقدفإنه؟بإيمانهويذهبتوحيدهينقضعمايكف

،المكفراتمنمكفزاارتكبثمالمرءإسلامثبتإذاأنهعلى

بالتهعياذا-مرتذا)1(ويصير،وجودهبعدويزولينتقضإيمانهفإن

كما،يتوبأنإلاحسناتمنبهيقومأوقامماينفعهولا-

أتحيرةمنإلأإيتيهتتخدينبإدت!!قر!تن:تعالىقال

الكفروصفمنيستثنيفلم601(.النحل:1بآلإيمين!مظم!ؤققئة!

.المكرهإلاالإيمانبعد

يكفرالذيهو"المرتد:رجم!ألئةبطينأباالقهعبدالشيخقال

يتلفظذلكقبلوهوشكأوفعلأواعتقادأوبكلامإسلامهبعد

مرتذاصارذكروهممابشيءأتىفإذا؟ويصومويصليبالشهادتين

تكلمهيمنعهولا،ويصومويصليبالشهادتينيتكلمكونهمع

ظاهروهذا،بالردةعليهالحكمعنوصومهوصلاتهبالشهادتين

.(138-01/137)"السنية"الدرر:انظر(1)

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


اللهإلاإلهلاأنشهادةينقضما
!

")1(.والإجماعوالسنةالكتابمنبالأدلة

وأالإيمانبنواقضالعلماءعندالمعروفةهيالمكفراتوهذه

.الإسلامنواقض

صاحبهيوقعأنهعلىالشرعيالدليلقامماكلوضابطهاة

الأكبر.الكفرأوالشركفي

شك)2(.أواعتقادأوفعلأوقولإلىوتتنوع

كتبهم،فيالعلماءعليهانصجذا)3(،فكثيرةأفرادهاوأما

بنمحمدالشيخذكرهاالتيالعشرةالنواقضوأشهرها

يرإفبما.الوهابعبد

هي:النواقضوهذه

سبحانه.لغيرهالذبحومنه،تعالىبالئهالشرك-ا

ويتوكلوشمألهميدعوهموسائطاللهوبينبينهجعلمن-2

عليهم.

مذهبهم.تصحيحأوكفرهمفيالشكأوالمشركينتكفيرعدم-3

نأأو،هديهمنأكمللمجيوالنبيهديغيرأناعتقاد-4

حكمه.منأحسنغيرهحكم

)1/965(."النجديةوالمسائلالرسائل"مجموعة)1(

و"تحفة4(،55-404)2/"السبيلو"منار،السابقالمصدر:انظر)2(

.)27("لإخوانا

السنية""الدرر:انظر.ناقضأربعمائةمنقريبأنهاالعلماءبعضذكر)3(

/2(.)036
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اللهإلاإلهلاأنش!ا!لم!!

!ي!.اليبهجاءمماشيءبغض-5

عقابه.أوثوابهأواللهدينمنبشيءالاستهزاء-6

السحر.-7

المسلمين.علىومعاونتهم،المشركينمظاهرة-8

لمج!.النبيشريعةعنالخروجيسعهالناسبعضأناعتقاد-9

به)1(.يعملولايتعلمهلا؟الثهدينعنالإعراض-01

بالتهالشركووقوغا:انتشازاالنواقضهذهأكثرأنشكولا

وأذبخاأو2دعا؟الثهلغيرالعبادةمنشيءصرفوهو؟سبحانه

.العبادةأنواعمنذلكغيرأوتوكلأأوسجوذا

المنتسبينمنكثيرفيهيقعمماألضاليتفطرالمؤمنقلبوإن

صنغا!يحسنونأنهميحسبونوهم،الشركأنواعمنالإسلامإلى

فيهايكونأنعسى،خطرهفينبذةذكرالآتيةالأسطروفي

يحذر.حتىللغافلتنبيه

أخطرالشركأنتعالىاللهدينمنبالاضطرارالمعلوممنإن

فتخالفهآلستآمنىخزق!تضابآدنويشيذمالوومنوأقبحها،الأمور

الحجا.1!!شجعتيم!دنيفيآلزجبهتفوىأؤألظتر

وجهين:خلالمنوخطرهقبحهويظهر

الذثوب.أعظمكونه-ا

.العقوباتأعظمعقوبتهكون-2

.361(-036)2/"السنية"الدرر:انظر(1)
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اللهإلاإلهلاأنشهادةينقضما
!

ثلاثة:أمورخلالمنذلكفيتضحالذنوبأعظمكونهأما

خالصوصرف،العالمينربتنقيصالشركمضمونأن-أ

برشينكفروأآلدين!ثر:تعالىقال،بهغيره4وغذ،لغيرهحقه

به.غيرهيساوونأيالأنعاما1!!تقولوئ

وهيألا؟وأمرهمالخلقخلقمنللغايةمناقضأنه-ب

!!ييغبدولزإلأوآقيلنم!آتجنضققت!وما:تعالىقالالتوحيد،

.تايارالذا1

بالمحىتصثمبيهوهو،بالخالقالمخلوقتشبيهيتضمنأنه-ج

الغني؟بالقادرالفقيرللعاجزتشبيةلأنه،البطلانظاهر،الظلم

القبح.غايةوهذا

:وقالأدقمانا،!!غطيرلظوآلمترئ!إق!:تعالىقال

!ومن:وقالالنساء(،ا!!عطيضااثماآفزى+ققل!بآلث!يشيرذ!ؤمن

النساء(.1!!بييداضحنلأضخلققذبآدتهيشيك

الثه؟عندأعظمالذنبأي:والسلامالصلاةعليهالنبيوسئل

")1(.خلقكوهونذادئهتجعل:"أنقال

أمور:ثلاثةخلالمنفيظهرالعقوباتأعظمعقوبتهكونوأما

لآأدئة!!!:تعالىقالىكما،تعالىاللهيغفرهلاذنبأنه-أ

!فلآ:تعالىقولهبابالمسير،كتابفيصحيحهفيالبخاريأخرجه)1(

برقم،الفتحمع)8/163(البقرة(1!!لققمولتؤآنتخآنذادايتهتجقثوأ

)1/الذنوبأعظمالشرككونباب،الإيمانكتابفيومسلم)4477(،

!به.مسعودابنحديثمن)86(برقم09(
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اللهإلاإلهلاأنش!ا!!

اللهما!النساء:116يممثآ!لمندلبتدوئماويغفربوءيمتركآنتغمر

!قروألقذين!فل:تعالىقال؟لهيغفرفإنهصاحبهتابإذاإلا

11!نفال:38(.سملف!قذئاتالريغقرينتهو(إبئ

بالضرورةالمعلوممنفإنالنار؟فيالخلوديوجبأنه-ب

يشيركتن!إتهو:تعالىقالأبذا،النارفيخالدونالمشركينأن

!!2أضامقللطييينوماألئارومأولهآتحئةغثئهآلتهحزتمققذبألئم

.(المائدة1

دخلنذااللهدونمنيدعووهومات)من:لمجييهويقول

النار()1(.

شيئابهيشركلااللهلقي)من:والسلامالصلاةعليهوقال

النار()2(.دخلشيئابهيشركلقيهومن،الجنةدخل

تعالى:قالكما؟صاحبهعليهماتإنللعملمحبطأنه-ج

حصط!قأؤثبهك!ايرومموقممثبييمءعنمنكخيرتدذ!ؤمن

!!خياوئفيهاممئمآلتارآص!حمبؤأؤل!كوالأخزؤآلذشآفيآغمنهض

لبنقتلبمنآلذيهنوإلىإلتكأوحى!ولقذ:سبحانهوقالالبقرة(،1

سبحانه:وقالالزفر(،1!!آتجمصرينينوليهوننكلكليخحالنآدثزكت

)1(

)2(

!ؤيئ:تعالىقولهبابالتفسير،كتابفيصحيحهفيالبخاريأخرجه

برقم،الفتحمع)8/176(:165(البقرة1آندادتم!آدت!؟ونيينتت!ذقنآلآصى

شيئابالئهيشركلاماتمنباب،الإيمانكتابفيومسلم)7944(،

ل!ته.مسعودابنحديثمن)29(برقم)1/49(الجنةدخل

دخلشيئابالثهيشركلاماتمنباب،الإيمانكتابفيمسلمأخرجه

ل!!ته.جابرحديثمن)29(برقم)1/49(الجنة
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اللهإلاإلهلاأنشهادةينقضما
!

لأ:وقالالأنعام(،1!!تغملونكألؤأقاغتهرتخبطآيثثزكوأ!ؤتؤ

الفرقان،.1!!فنثوزاصدفحعانهعملمنععلؤاماإك!وقرفنآ

بالمسلمحرئاكانوقبخاخطزاالمثابةبهذهالشرككانفإذا

أسوةلهوليكنالحذر،أشديحذرهوأن،الخوفأشديخافهأن

ؤتيئ!ؤآتجنثني:قالحينما!!شإبراهيمالحنفاءدامامالأنبياءبأبي

هو-وهو-!زالخلملفهذاإبراهيم،،أ!!آلاضنامئغبدآن

دونه؟بمنفكيف؟منهوبنيهيعافيهأنربهودعاالشركمنخاف

اللهخليلبعدالبلاءمنيأمن"من:رءإئئهالتيميإبراهيمقال

؟")1(.إبراهيم

خليلبعدالبلاءيأمن"من:-%دةالثوريسفيانقالوبمثله

واللهآلاضنام!؟")2(،ئغبدآنوتيئ!ؤآتجنتني:يقولوهوالرحمان

)3(.المستعان

كأغ!ح!

)1(

)2(

)3(

)13/228(.تفسيرهفيالطبريأخرجه

فيالألفتحذفولم)18/914(."التمهيد"فيالبرعبدابنأخرجه

هذهفيالخلافوانظر.العلمأهلبعضرأيعلىالمالرحمن"كلمة

)227(.الإملاء(")قواعدالنصرية"المطالع:فيالمسألة

الحميد"العزيز"تيسيرمنالشركمنالخوفبابشرح:للفائدةيراجع

1/283(-.)592
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ف!!ع!
السابعالمبحث

اللهإلاإلهلاأنش!ا!لم

الفهالاإلهلاأنشهادةتفسيوفيالمخالفينخطأ

مناقشتهو

أساسوهي-العظيمةالكلمةهذهأنكثيزالهيؤسفمماإن

وتحزفالمسلمينمنكثيرفهمهافيأخطأقد-وأصلهالدين

عندهم.معناها

فيعظيمةانحرافاتالفهمفيالخطأهذاعلىترتبوقد

يرددهامنالناسمنفإنمعناها؟يناقضفيماالوقوعبلالاعتقاد،

عليهدلتماوينكر،بأعمالهالشركمنمنعتهفيمايقعلكنه؟بلسانه

عليه.قامتماخلافواعتقد،نفتهمافأثبت؟بقلبهالإخلاصمن

الرسلإليهدعتالذيمعناهاهؤلاءجهلكيف!اللهفسبحان

علىيخفىلا،القرآنفيصريحوهو؟الشركونفيالثهتوحيدمن

فهم؟)1(.منمسكةأدنىعندهمن

الشاهقة،المقاماتتلكفدونك؟ذلكمصداقأردتهـاذا

لهاوالساجدينعليهاالعاكفينإلىوانظر،المزخرفةوالقبور

الهتافاتتلكإلىواستمعبها،والمتمسحينوالطائفين

.2(16)2/"السنيةلدررا9:انظر(1)
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ومناقشتهاللهإلاإلهلاأنشهادةتفسيرفيالمخالفينخطأ
!!

هؤلاءأبعدما؟اللهإلاإلهفلالأصحابها!والدعواتوالاستغاثات

فإنهم؟أصواتهمبهايرفعونكانواوإن؟الطيبةالكلمةهذهعن

أعمالهم.تكذبهوما،قلوبهمفيليسمابألسنتهميقولون

كثر-والأسباب-العظيمالمنكرهذاأسبابأعظممنهـان

واعتقدواحفافهموهاأنهمولو.معناهاوتفسيرفهمهافيالخطأ

والله،الضالةالأعمالتلكمنكثيرتقعلمصدفا؟مدلولها

.المستعان

تفسيرها.فيمشهورةأخطاءثلاثةإلىالمقامهذافيوأشير

علىوترتب"الإله"؟تفسيرفيالخطأهوفيهاالخللوسبب

توحيدلاالربوبيةتوحيدالتوحيد:شهادةمدلولجعلالخطأهذا

الألوهية.

فيسارومن)1(المتكلمينمنكثيرإليهذهبماوهذا

ركابهم.

الله.إلاالاختراععلىقادرلا:الأولالتفسير

.الاختراععلىبالقادرالإلهفسرواالتفسيرهذاوأصحاب

معنىفيأصحابنا"واختلف:البغداديالقاهرعبدقال

علىقدرتهوهي؟الإلهيةمنمشتقإنه:قالمنفمنهم؟الإله

منالمتكلمينمنلأنجميغا؟قولهملامنهمكثيرقولبأنههذاقيدت)1(

وليت،سبقفيمابعضهمكلامسقتوقد،المسألةهذهفيالحقوافق

وافقبماأئمتهمأقوالمنويأخذونيتبصرونالمتأخرينالأتباعأن

الحق.
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اللهإلاإلهلاأنشثا!لم!

")1(.الأشعريالحسنأبياختياروهو،الأعياناختراع

الالهوصفأخص"أن؟أيضاالأشعريعنالشهرستانيونقل

فيهأثبتومن،غيرهفيهيشركهفلا؟الاختراععلىالقدرةهو

")2(.إلهينأثبتفقدشركة

:قالفإنه؟البيهقي؟للإلهالخاطئالمعنىهذاقرروممن

،الأعياناختراععلىالقدرةوهي،الإلهيةلهمن:معناه:"الثه

")3(.بذاتهيستحقهاصفةوهذه

بالدعاء-مثلأ-القبورإلىتوجهمنأنالتفسيرهذامنويلزم

ثبوتأصحابهافييعتقدأندونالعبادةأنواعمنونحوهماوالذبح

إلفايتخذلملأنهمشركا؟يكونلافإنهالاختراععلىالقدرةوصف

الله.دينمنبالاضطرارللمعلوممخالفوهذا؟الثهمع

كلإليهومفتقزا،سواهماكلعنمستغنئالا:الثانيالتفسير

الله.إلاعداهمن

كلعنبالمستغني:الإلهفسرواالتفسيرهذاوأصحاب

.عداهمنكلإليهوالمفتقر،سواهما

استغناء؟الألوهية"معنى"السنوسية":البراهينأممتنفيجاء

إلهلافمعنى؟إليهعداهماكلوافتقار،سواهماكلعنايإله

عداهمنكلإليهومفتقزاسواهماكلعنمستغنيلا:اللهإلا

1231(."الدينأصول9)1(

)56(."الإقدام"نهاية)2(

2(.0)الاعتقاد"")3(
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ومناقشتهاللهإلاإفهلاأنشهادةتفسيرفيالمخالفينخطأ

")1(.تعالىاللهإلا

!!

متنهعلىشرحهفيالسنوسيأنإلىههناالإشارةوتجدر

فسرحينما؟الحقيصيبأنكاد-بصفحاتالسابقالموضعقبل-

لهللعبوديةمستحق"لاب؟التوحيدكلمةوفسر،بحقبالمعبودالأله

لكنه")3(،العالمخالقهوالذيالفرد)2(إلاالوجودفيموجوذا

كلعنالمستغني:هوللإلهالأقربالمعنىأنواستظهرعاد

للمعنىأصلأهذاوجعل،عداهماكلإليهوالمفتقر،سواهما

.الأول

بينالتوفيقحاولمنالمتأخرينالأشاعرةعلماءمنأنعلى

فيبحقمعبود"لاالتوحيد:لشهادةالحقيقيالمعنىبأنالتعريفين

سواهماكلعنمستغنئاب:"لاتفسيرهاوأما"،اللهإلاالواقع

)4(.اللزومبطريقتفسيرفهوالثه"إلاعداهماكلإليهومفتقزا

لتصحيحكافيةتكنلمالتوضيحيةالخطوةهذهأنويبدو

قيلالذيالمعنىهذاإنإذالتفسير،هذاعلىترتبالذيالخطأ

حاشيتهفيالدسوقيتعليقنفسهاالصفحةفيوانظرشرحها.مع)281()1(

عندوتنوينهنصبهيجبالمطول"لا"اسمأنمع"مستغنيئ":قولهعلى

الجمهور.

"معجم:للفائدةوانظربالفرد.سبحانهاللهتسميةعلىيصحدليلآأعلملا)2(

)124(."اللفظيةالمناهي

السنوسية.علىشرحهمن)277()3(

الدسوقيو"حاشية)802(التوحيد!جوهرةعلىالبيجوري"حاشيةانظر:)4(

)277(.أالبراهينأمعلى
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اللهإلاإلهلاأنش!ا!هـ!

الحقيقيوالمعنى،أكثرهملدىالرائجهوأضحىاللازمالمعنىإنه

اللازمللمعنىالرواجهذازناديقدح،عندهممعروفغيرالمطابق

الأشعريةبينالمتأخرةالقرونفيتنامىالذيالوثيقالرباطذاك

والصوفية.

ففسروا"؟و"الإله"الرب"بينخلطواالقومأنوالمقصود

.بالرب""الإله

علىالقادرهو-سبحانهالثهوهو-الحقالإلهأنشكولا

والمستغني،الأعياناختراععلىالقادرأنهذلكومنشيء،كل

الإلهخصائصمنفهذا؟عداهماكلإليهوالمفتقرسواهماكلعن

أهلاعتقادوهو،الحقيقةفيوحدهوالإلهوحدهالربفهو،الحق

.الإيمان

وأ،بالربمطلفا"الإله"كلمةتفسير:يصحلاالذيأنغير

وحدهالإلهاعتقدهفقدوحدهالربهواللهأناعتقدمنأنظن

هواللهأناعتقدواالأولينالمشركينفإنفاسد؟ظنفهذابد،ولا

)1(.وحدهالإلهيجعلوهلملكنهم؟وحدهالخالقالقادرالرب

كلمةتفسيروبناءللإلهالمتكلمينهؤلاءتفسيرأن:والخلاصة

باطل.عليهالتوحيد

بنسليمانالشيخهؤلاء:فيهوقعالذيالخطأإلىنئهوممن

والإلهية،الإلهمعنىتبينقد:قيل"فإن:-إفهقالحيث؟اللهعبد

448(.-)447"الإنسان"صيانةانظر:)1(
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ومناقشتهاللهإلاإلهلاأنشهادةتفسيرفيالمخالفينخطأ
!

علىالقادر:الإلهمعنىبأن:قالمنقولعنالجوابفما

؟العبارةهذهونحو،الاختراع

وجهين:منالجواب:قيل

العلماءمنقالهأحدئعرفلامبتدعقولهذاأنأحدهما:

ذكرنامامعنىهواللغةوأئمةالعلماءوكلام،اللغةأئمةمنولا

باطلأ.القولهذافيكون؟تقدمكما

الحق،للإلهباللازمتفسيرفهو،تسليمهتقديرعلى:الثماني

يكنلمومتى،الاختراععلىقادزاخالفايكونأنلهاللازمفإن

عرفمنأنمرادهوليسإلفا،سميوإنحقبإلهفليس،كذلك

وأتىالإسلامفيدخلفقد،الاختراععلىالقادرهوالإلهأن

لأنهأحد،يقولهلاهذافإن،السلامدارمفتاحمنالمرامبتحقيق

")1(.مسلمينالعربكفاريكونأنيستلزم

نأوذلك؟الكريمالقرآنمخالفةوهو:ثالثاوتجقاوأضيف

فيماسقتوقدقالوا،بمالاالمعبود،بمعنىفيهوردإنما"الإله"

لأبي!إترهيزقالى!ؤإد:تعالىقولهومنهاهذا،علىعدةأدلةسبق

سوىفيهايعتقدوالموهم:74(؟الأنعام1ةاصلقة!أضمناماأتتخذءازز

.معبودةكونها

هذابتنحينماالآيةلهذهتفسيرهفيالرازيأحسنوقد

بقوله:المعنى

هوأنهوالأصح"الإله"،لفظتفسيرفيالناس"اختلف

225(.-)1/921الحميد"العزيز"تيسير)1(
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اللهإلاإلهلاأنلث!ثا!ه!و!

للأصنامأثبتوامالأنهم؟القولهذاعلىتدلالآيةوهذهالمعبود،

أضناما!آتتخذ:لأبيهإبراهيمقالهذاولأجل،معبودةكونهاإلا

هوالإلهلفظتفسيرأنعلىيدلوذلك:74،الأنعام1ءايقة!

المعبود")1(.

إلهلامعنىكان"لوأنهوهوأيضا:رابغاوتجقاوأضيف

المشركينوبين!يهالرسولبينيكنلمهؤلاءزعمهمااللهإلا

أقروا:لهمقالإذالمجيرالرسولإجابةإلىيبادرونكانوابل،نزاع

قالأوموجود،اللهأنأقرواأو،الاختراععلىالقادرهواللهبأن

وسكتوالحقوقوالأموالالدماءفيالشريعةإلىتحاكموا:لهم

إذاأنهمفهموا-العربياللسانأهلوهم-القوملكن،العبادةعن

هذهوأن،الأصنامعبادةببطلانأقروافقد"اللهإلاإله"لاقالوا

وقالوا:منهانفرواولهذا،لهمعنىلالفظمجردليستالكلمة

الثهقالكماأص،!!جمالبلمثئئفذاإنوجذاإبقاآلأقة!آجقل

ؤتقولون!يتصتتكبرونآلئهإلأإبة!قئمقلإذا؟نوا!إتهئم:عنهم

إلهلاأنفعرفواالصافات،.أ!!ثخنوبميشماصوءاصلهيناتتا!نمإبا

لووأنهم،بالعبادةاللههـافراداللهسوىماعبادةتركتقتضيالثهإلا

وهم،أنفسهممعلتناقضواالأصنامعبادةعلىواستمرواقالوها

التناقضهذامنيأنفونلااليومالقبوروعباد،التناقضمنيأنفون

الأمواتبعبادةينقضونهاثم،اللهإلاالهلايقولونفهم؟الشنيع

.العباداتمنبأنواعالأضرحةإلىوالتقرب

)1(.)5/34(
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إلىلابمعنىمنهأعلملهبوأبوجهلأبوكانلمنفتئا

.(1")للهالاإ

تفسيرالسسابقينالتفسيرينعنسبوليس:الثالثالتفسير

الربوبيةتوحيدالتوحيد:كلمةمدلولجعلفيمعهمايجتمع،ثالث

الألوهية.توحيدلا

منهجهاإلىللدعوةتتصدىجماعةلدىمشتهرتفسيرهوذلكم

معنىبيانأرادواإذا-مجالسهمفييقررونحيث؟للناسوتبليغها

الفاسداليقينإخراج:معناهاأن-"اللهإلاإله"لاالطيبةالكلمة

الثه؟ذاتعلىالصحيحاليقينوإدخالالأشياء،علىالقلبمن

القه.إلامدبرولا،اللهإلارازقولا،اللهإلاخالقلاأنه

التفسير؟هذاعنءإئئةعثيمينابنمحمدالشيخسئلوقد

.الفائدةلتعمهناأسوقه،حسنبجوابفأجاب

ليسالتفسير"هذا:السابقالتفسيرعلىتعليفارءإلثبماقال

توحيدإلابهيتحققلاالوجههذاعلىتفسيرهالأن؟بصحيح

الكلاموهذا24(.-)23وآثارها!ومقتضاهااللهإلاإلهلا"معنى)1(

الحميد"العزيز"تيسيرفياللهعبدبنسليمانالشيخكلاممنملخص

باز"ابنالعزيزعبدالشيخفتاوى"مجموع:وانظر214(.-212)1/

013(.06،)1/المفيد"و"القول)1/222(،

منالله"فقبح!قولهالو!ابعبدبنمحمدالإمامكلاملطيفومن

القهقول:بابمسائلضمنقاله".الإسلامبأصلمنهأعلمجهلأبو

التوحيد""كتمابفي:56(ال!ص1آخئت!ققتهد!الا!إتذ:تعالى

".الموحدينعيون"قرةمع)85(
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اللهإلاإلهلاأنش!ا!لم!

الإنسانيدخللاوحدهالربوبيةتوحيدأنومعلوم،فقطالربوبية

لكانودمهمالهويعصمالإسلامفييدخلهكانولو،الإسلامفي

)1(؟دماؤهمتحللامسلمين!ييهالنبيفيهمبعثالذينالمشركون

وحدهسبحانهبأنهكاملأإقرازاويقرونكاملأ،إيمائايؤمنونلأنهم

فييدخلوالمفإنهمذلكومعللأمور،المدبرالرازقالخالقهو

ذراريهموسبى،وأموالهمدماءهم!يمالنبياستباحبل،الإسلام

أرضهم.وورثونساءهم

وأن،اللهإلاحقمعبودلاأنه:الصحيحالتوحيدكلمةومعنى

تعالى:قالكما،باطلةمعبوداتاللهدونمنالمعبوداتجميع

آتجطل!مموءدونهمنلذعوئماوألنئآلحقهوآدئهيإبر)ذلك

هذاسوىالعظيمةالكلمةهذهمنالمسلمونيفهمولمالحج:62(،1

هذاسوىالعظيمةالكلمةهذهمنالمشركونيفهملمبل؟المعنى

إلأإبةلأقئمييلإداتمنوأ!إتهئم:عنهماللهقالولهذا،المعنى

!!تخنوبمالث!اعيرةايهيناقافينمإبتاؤتفولؤ!!يتصتتكرونآلمحة

اللهإلاإلهلاكلمةلمعنىأفهمالمشركينأنبهذافتبينالصافات(.1

هوتعالىاللهبأنوالإيماناليقينمجردمعناهاجعلالذيمن

.الرازقالخالق

مناللهإلىيتوبأنالإنسانعلىيجبعظيمةمسألةوهذه

التفسيرإلىيرجعوأن"،اللهالااله"لالمعنىالفاسدالتفسيرهذا

الكلمةهذهمنيفهموالذي،المسلمونعليهاتفقالذيالصحيح

"دمائهم".:الأصلفي)1(

https://www.facebook.com/guidedlibrary/


ومناقشتهاللهإلاإلهلاأنشهادةتفسيرفيالمخالفينخطأ
!

معنىوأن،مج!ييهالنبيقاتلهمالذينالمشركونحتىيفهمهالعظيمة

المعنىهوهذا،اللهإلاحقمعبودلا:العظيمةالكلمةهذه

وإلىالحقإلىيرجعأنالسائلهذاعلىفيجب،المتعين

شيءالألوهيةوتوحيدشيء،الربوبيةتوحيديقولوأن،الصواب

الآخر")1(.بدونأحدهمايتمولاآخر،

الثهجعل،الإخلاصشهادةمسائلمنتحريرهاللهيسرماهذا

والقارئالكاتبعلىومنوتحقيقها،قولهاعلىوالمماتالحياة

عليها.والثباتبفقهها

نافغا.صوائاخالضاالمكتوبهذايجعلأنتعالىأسألهكما

م!مرنبيناووسولهعبر!علصوبار!وسلم!اللهوصلكل

أجمكينوصحبهآلهوعلص

!ث!وحبه!!

262(.-261)27/الشيخفتاوىمجموع)1(
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المصادرئمة

المصادرقائمة

!

الكريم.القرآن:أولا

المطبوعة:الكتب:ثانيا

بنمحمدبنعلي:تحقيق،مندهبنيحيبنإسحاقبنلمحمد"،"الإيمان

اهـ.604الثانيةط،ببيروتالرسالةمؤسسة،الفقيهيناصر

تحقيق،تيميةابنالإسلاملشيخ"جبريلحديث"شرحالأوسطالإيمان

اهـ.423الأولىطبالدمامالجوزيابندار،الزهرانيعلي

رجب:تحقيق،الأندلسيحيانلأبي"،العربلسانمنالضرب"ارتشاف

اهـ.418الأولىط،الخانجيمكتبة،عثمان

طه:تحقيق،القرافيالدينلشهابالاستثناء"،أحكامفي"الاستغناء

اهـ.204عامطببغداد،الإرشادمطبعة،محسن

بريلمطبعة،النحويالأنباريمحمدبنالرحمنلعبد"،العربية"أسرار

أهـ.303عامط،بليدن

الزجاجي،إسحاقبنالرحمنعبدالقاسملأبي"،اللهأسماء"اشتقاق

اهـ.604الثانيةط،ببيروتالرسالةمؤسسة،المباركالحشنعبد:تحقيق

دار،البغداديالتميميطاهربنالقاهرعبدمنصورلأبي"،الدين"أصول

اهـ.104-الثالئةط-بيروت،العلميةالكتب

اهـ.456الثانيةط،العلميةالكتبدار"،للبيهقي"الاعتقاد،

.ام099التاسعةط،للملايينالعلمدار،الزركليالدينلخير"،"الأعلام

(.عقيلابنشرح)مع"مالكابن"ألفية

(.السالكضياء)معهشاملابن"،مالكابنألفيةإلىالمسالك"أوضح

اهـ.413الئانيةط،الإسلاميالكتابدار،حيانلأبي"،المحيط"البحر
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،القاهرة،تيميةابنمكتبة،الجوزيةقيمابنالدينلشمسالفوائد"،"بدائع

(.الطبعةورقمسنة)بدونجدة،العلممكتبة

بالكويت،الزبيديمرتضىلمحمد"،القاموسجواهرمنالعروس"تاج

المجلسإصدار،الغرباويالكريمعبد:تحقيقاهـ،422الأولىط

للثقافة.الوطني

باز،ابنالعزيزلعبد"،الإسلامبأركانتتعلقمهمةبأجوبةالإخوان"تحفة

اهـ.416الثانيةطبالرياضالفائزيندار،الشايعمحمدإشراف

الكتابدار،الكلبيجزيبنأحمدبنلمحمد"،التنزيللعلوم"التسهيل

اهـ.393-الثانيةط-بيروت،العربي

)بدونالفكر،دار،الأزهرياللهعبدبنلخالد"،التوضيحعلى"التصريح

(.الطبعمعلومات

الرحمنعبدد.:تحقيق،المروزينصربنلمحمد"،الصلاةقدر"تعظيم

اهـ.604-الأولىط-بالمدينةالدارمكتبة،الفريوائي

الرشدمكتبة،العثيمينصالحبنلمحمد"،مسلمصحيحعلى"التعليق

اهـ.427الأولىط،بالرياض

العزيزعبد:تحقيق،تيميةابنالإسلاملشيخ"،أشكلتآيات"تفسير

اهـ.417-الأولىط-الرياضالرشد،مكتبة،الخليفة

بنلمحمد"،القرآنآيتأوبلعنالبيان"جامعالطبريجريرابنتفسير

اهـ.804عامطبعةبيروتالفكر،دار،الطبريجرير

النمرمحمد:تحقيق،للبغوي"،التنزيل"معالمالمسمىالبغويتفسير

اهـ.417-الرابعةط-الرياض-طيبةدار،وآخرين

الدينناصرللقاضي"،التأويلوأسرارالتنزيل"أنوارالبيضاويتفسير

)بدونبمصر،الكبرىالعربيةالكتبدارط،البيضاويعمربناللهعبد

(.الطبعمعلومات

تقديم:،السيوطيالدينوجلالالمحليالدينلجلال"،الجلالين"تفسير

.بيروت،المعرفةدارسوار،مروانالأستاذ
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بنسامي:تحقيقكثير،بنإسماعيلالفداءلأبي"،العظيمالقرآن"تفسير

اهـ.422الأولىط،بالرياضطيبةدار،السلامةمحمد

،الرازيعمربنمحمدالدينلفخر"،الغيب"مفاتيحأوالكبير""التفسير

اهـ.411-الأولىط-بيروت،العلميةالكتبدار

اهـ.367الثالثةطبمصر،المناردار،رضارشيدلمحمدالمنار"،"تفسير

أحمدبناللهلعبدالتأوبل"،وحقائقالتنزيلب"مداركالمسمىالنسفيتفسير

اهـ.421الأولىطبيروتالمعرفةدار،حلبيالمجيدعبداعتناء،النسفي

الأولىطالتوحيد،دار،الشيخآللصالحالتوحيد"،كتابلشرح"التمهيد

اهـ.423

بناللهعبدبنسليمانللشيخالتوحيد"،كتابشرحفيالحميدالعزيز)تيسير

اهـ804السابعةط،بيروتالإسلاميالمكتبمحمد،

تحقيق،للسعدي"،المنانكلامتفسيرفيالرحمنالكريم"تيسير

اهـ.422الثالثةط،الرياضالرشيدمكتبة،اللويحقالرحمنعبد

شاصربنالرحمنلعبد"،القرآنتفسيرخلاصةفيالمناناللطيف)تيسير

اهـ.004عامط،بالرياضالمعارفمكتبة،السعدي

لابن"،الكلمجوامعمنحديثاخمسينشرحفيوالحكمالعلوم"جامع

الثانيةط،الرسالةمؤسسة،باجسوإبراهيمالأرناؤوطشعيبتحقيق،رجب

اهـ.413

دار،القرطبيأحمدبنمحمداللهعبدلأبي"،القرآنلأحكام"الجامع

اهـ.804الأولىط،العلميةالكتب

اهـ.704الخامسةط،قاسمابنالرحمنلعبد"،الأصولثلاثة"حاشية

الدسوقي،عرفةبنأحمدبنلمحمد"،البراهينأمعلىالدسوقي"حاشية

،ببيروتالعلميةالكتبدار،الرحمنعبدحسناللطيفعبد:تحقيق

م.8002الثانيةط

العاصميقاسمبنمحمدبنالرحمنلعبدالتوحيد"،كتاب"حاشية

اهـ.414الرابعةط،النجدي
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محمد:تحقيق،الأصبهانيالسنةلقوام"،المحجةبيانفي"الحجة

أهـ.411الأولىط،الرايةدار،رحيمأبوومحمدالمدخلي

دارالحميد،عبدحسنعلي:تحقيق،الجوزيةقيملابنوالدواء"،"الداء

اهـ.941-الثالثةط-الدمام،الجوزيابن

معلوماتبدونقديمةطبعة،للسيوطيبالمأثور"،التفسيرفيالمنثور"الدر

.ببيروتالمعرفةدارفيمصورةالطبع

،الحمدانالرحمنعبدبنلسليمانالتوحيد"،أبوابعلىالنضيد"الدر

وسنتها(.الطبعةرقم)بدونجدة،الصحابةمكتبة

،النجديقاسمبنالرحمنعبدجمع"،النجديةالأجوبةفيالسنية"الدرر

المنضدةالجواهرعقود9سحمانابنديوان-اهـ.417السادسةالطبعة

سحمانابنكتابضمن-النجديمصلحبنسليمانللشيخ"،الحسان

،الظاهريعقيلبنالرحمنعبدلأبي-،شعرهوتحقيقوعلمهحياتهتاريخ

،العجاجبنرؤبةديوان-اهـ.427الأولى،طبالرياضالرشدمكتبة

.ام309عام،ليبسيغ-دروغولينطالورد"،بنوليم"تصحيح

الشاعر،حسن:تحقيق،هشاملابن"،اللهإلاإلهلاإعرابفي"رسالة

82(.-81العددالإسلاميةالجامعةمجلةفي)بحث

المعلمي،يحيبنالرحمنلعبد"،والإلهالعبادةمعنىعنالاشتباه"رفع

الأولىط،ببيروتالعصريةالمكتبة،زهويآلمنيربنالداني:تحقيق

اهـ.423

الألوسي،لمحمود"،المثانيوالسبعالعظيمالقرآنتفسيرفيالمعاني"روح.

الأولىط،بيروت،التراثإحياءدار،السلاميوعمرالأمدمحمدتعليق

اهـ.042

،الجوزيعليبنالرحمنعبدالفرجلأبيالتفسير"،علمفيالمسير"زاد.

اهـ.423الأولىط،بيروت،حزمابندار

،الأنباريالقاسمبنمحمدبكرلأبي"،الناسكلماتمعانيفي"الزاهر.

هـ.ا124لأولىاط،بيروت،الرسالةمؤسسة،الضامنصالححاتم.دتحقيق
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حميد،بناللهعبدبنلمحمد"،الحنابلةضرائحعلىالوابلة"السحب.

اهـ.416-الأولىط،الرسالةمؤسسة،العثيمينالرحمنعبدتحقيق

إ.القبول"معارجمع،الحكميلحافظ"،الوصول"سلم.

مكتبة،الألبانيالدينناصرلمحمد"،الصحيحةالأحاديخت"سلسلة.

.اص704الثانيةط-المعارف

الباقي،عبدفؤادمحمدتحقيق،القزوينييزيدبنلمحمد"،ماجهابن"سنن.

(.الطبعمعلومات)بدونببيروتللطباعةالفكردار

أحمد:تحقيقالترمذيعيسىبنمحمدعيسىلأبي"،الترمذي"سنن.

.بيروت،العلميةالكتبدارشاكر،محمد

السنوسي.يوسفبنلمحمد-"،الدسوقيحاشيةمع-"السنوسية.

عقيلبناللهعبدالدينلبهاء"،مالكابنألفيةعلىعقيلابن"شرح.

اهـ.004العشرونط،بالقاهرةالتراثدار،العقيلي

السنوسي.يوسفبنلمحمد-"،السوقيحاشيةمع-السنوسية"شرح.

جمالاللهعبدمحمدلأبي"،العربكلاممعرفةفيالذهبشذور"شرح.

(.الطبعمعلومات)بدون،الأنصاريهشامبنالدين

خالد:تحقيق،تيميةابنالإسلاملشيخ(،الصلاة)كتاب"العمدة"ضرح.

.بالرياضالعاصمةدار،المشيقح

هشامبنالدينجمالاللهعبدمحمدلأبي"،الصدىوبلالندىقطر"شرح.

اهـ.417الأولى،طببيروتالعصريةالمكتبة،الأنصاري

ببيروتالكتبعالم،النحوييعيشبنالدينلموفق"،المفصل"شرح.

(.الطبعمعلومات)بدون

دار،العثيمينصالحبنلمحمدالمستقنع"،زادعلىالممتعالشرح.

اهـ.422الأولىط،بالرياضالجوزيابن

يحيىبنلأحمدالممجد"،الخالقلتوحيدالممهدالموجز"الشرح.

اهـ.427الأولىط،بجدةالأصالةمكتبة،النجمي
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الكتبدار،البيجوريمحمدبنإبراهيمللشيخالتوحيد"،جوهرة"شرح.

اهـ.304-الأولىط-بيروت،العلمية

بقسمدكتوراهرسالة-،ودراسةتأصيلآ-"اللهإلاإلهلاأنشهادة"شروط.

اللهعبدمحمدللباحثاهـ،942-1428عام،الإسلاميةبالجامعةالعقيدة

مختار.

بنالرحمنعبدبناللهلعبدمنهما"،كلتستلزمهومامعناهما"الشهادتان

اهـ.041الأولىط،بالرياضطيبةدار،جبرين

اهـ.993الثانيةط،الغفورعبدأحمد:تحقيق،للجوهري"الصحاح"،

الحديثدار،النيسابوريالقشيريالحجاجبنلمسلم"،مسلم"صحيح

اهـ.412الأولىط،بالقاهرة

السهسوانيبشيرلمحمد"،دحلانالشيخوسوسةعنالإنسان"صيانة

اهـ.041الرابعةط،بالقاهرةتيميةابنمكتبة،الهندبي

مطابعالنجار،العزيزعبدلمحمد"،المسالكأوضحإلىالسالك"ضياء

اهـ.104عامطبمصر،الدوليالاتحاد

بننايف:تحقيق،الجوزيةقيملابن"،الشرعيةالسياسةفيالحكمية"الطرق

اهـ.428الأولىط،المكرمةبمكةالفوائدعالمدارالحمد،أحمد

علييوسفتحقيق"،الجوزيةالقيملابنالسعادتينوبابالهجرتين"طريق

اهـ.941الأولىط،ببيروتكثيرابندار،بديوي

،-والتبيينالتوضيحشرحهمع-السويديأمينلمحمد"،الثمين"العقد

بنصالحللباحث،الإسلاميةبالجامعةالعقيدةبقسمدكتوراهرسالة

اهـ.413عام،العقيلعليبنمحمد

الرحمنعبدبنلصالح"،السلفيةالوهابعبدبنمحمدالشيخ"عقيدة

اهـ941عام،المنورةبالمدينةالإسلاميةالجامعةإصدارالعبود،

الرياضمكتبة،النجديبشربنلعئماننجد"،تاريخفيالمجد"عنوان

(.الطبعمعلومات)بدونالحديثة
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ومصطفىعطامحمدتحقيق،تيميةابنالإسلاملشيخ"،الكبرى"الفتاوى

أهـ.458-الأولىط-البازدار-عطا

محبتحقيق،العسقلانيحجرلابن"البخاريصحيحبشرحالباري"فتح

(.الطبعمعلومات)بدون،المعرفةدار،الخطيبالدين

التميمي،العزيزعبدبنلعثمانالتوحيد"،كتابشرحفيالحميد"فتح

المكرمة،بمكةالفوائدعالمدار،السعيديوحسينالعريفيسعود:تحقيق

أهـ425الأولىط

عليلمحمدالتفسيرعلممنوالدرايةالروايةفنيبينالجامعالقدير"،"فتح

اهـ.304عامطلبنانالفكر،دار،الشوكاني

الوليدتحقيق،حسنبنالرحمنلعبدالتوحيد"،كتابلشرحالمجيد"فتح

اهـ415الأولىطالرياضالصميعيدار،فريانآل

دار،المناويالرؤوفعبدلمحمدالصغير"الجامعشرحالقديرفيض

(.الطبعمعلومات)بدونالمعرفة

قديمةطبعة،الفيروزآبادييعقوببنعمرالدينلمجد"المحيط"القاموس

والنشر.الطبعمعلوماتبدون

الجامعضمن،الشيخآلحسنبنالرحمنلعبد"،الموحدينعيون"قرة

الفريد.

الكاملةالمجموعةضمن،للسعديالتوحيد"،مقاصدفيالسديد"القول

.السعديناصربنالرحمنعبدالشيخلمؤلفات

اعتناء،العثيمينصالحبنلمحمدالتوحيد"،كتابعلىالمفيد"القول

اهـ.415الأولىط،العاصمةدار،المشيقحوخالدالخيلأباسليمان

عيون"قرةمع-الوهابعبدبنمحمدالإمامللشيخالتوحيد""كتاب

."الموحدين

الشاويشزهيرتحقيق،رجبلابنمعناها"،وتحقيقالإخلاص"كلمة

الرابعةط،الإسلاميالمكتب،الألبانيالدينناصرمحمدوتخريج

اهـ.793
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درويشعدنانتحقيق،الكفويالحسينيموسىبنلأيوب"الكليات".

اهـ.413الثانيةط،الرسالةمؤسسة،المصريومحمد

تحقيق:،الالوسيشكريمحمودللسيد"،الشهادةشرحفيالسعادة"كنز.

اهـ.411الأولىط،ببيروتالعربيالكتابدار،دحروجعلي

الثامنةط،السلمانالعزيزلعبد"،الواسطيةمعانيعنالجلية"الكواشف.

اهـ.413عشرة

الرسالة،مؤسسة،سلطانزهير:تحقيق،فارسبنلأحمد"،اللغة"مجمل.

اهـ.604عامالئانيةط

العاصمة-دارنجد،علماءلبعض"،النجديةوالمسائلالرسائل"مجموعة.

اهـ.412-الثالثةط

قاسم،ابنالرحمنعبدجمع،تيميةابنالإسلامشيخ"فتاوى"مجموع.

اهـ.416بالمدينةالمصحفلطباعةفهدالملكمجمع

وأحمدالطياراللهعبدإعداد:باز"،ابنالعزيزعبدالشيخفتاوى"مجموع.

اهـ.416الأولىط،الوطندارباز،ابن

ناصربنفهد:جمع"،عثيمينابنمحمدالشيخورسائلفتاوى"مجموع.

اهـ.414الثانيةطللنشر،الثريادار،السليمان

علىأشرفباز"،ابنالعزيزعبدللشيخمتنوعةومقالاتفتاوى"مجموع.

اهـ.411الثانيةط،بالمملكةللإفتاءالعامةالرئاسةالشويعر،محمد:طبعه

الأندلسي،عطيةبنالحقلعبدالعزيز"،الكتابتفسيرفيالوجيز"المحرر.

اهـ.423-الأولىط-بيروت،حزمابندار

الجوزية،قيملابن"نستعينوإلاكنعبدالاكمنازلبينالسالكين"مدارج.

معلومات)بدونالحديثدارالناشر،بإشرافالعلماءمنلجنةمراجعة

(.الطبع

الهاديعبدبنليوسف"،اللهإلاإلهلاوفضلالتوحيدفي"مسألة.

الأولىط،ببيروتالبشائردارمنصور،الهاديعبد:تحقيق،المقدسي

اهـ.416
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الرسالة،مؤسسة،وآخرينالأرنؤوطشعيبتحقيقأحمد"،الإمام"مسند

اهـ.416الأولىط،بيروت

الشيخ،آلحسنبنالرحمنعبدبناللطيفعبدللشيخ"،الظلام"مصباح

اهـ.424الأولىطحمد،آلالعزيزعبد:تحقيق

.أم879،لبنانمكتبة،الفيوميمحمدبنلأحمدالمنير"،"المصباح

الإملاء(قواعد:غلافهعلى)وزسم"المصريةللمطابعالنصرية"المطالع

الأولىط،الرسالةمؤسسة،الكحلةالوهابعبدتحقيق،الهورينيلنصر

اهـ.422

للشيخالتوحيد"،فيالأصولعلمإلىالوصولسلمبشرحالقبول"معارج

.التراثإحياءجماعة،الحكميأحمدبنحافظ

الثالثة.ط،العاصمةدارزيد،أبولبكر"اللفظيةالمناهي"معجم

تحقيق:،الزركشياللهعبدبنمحمدالدينلبدر"،اللهإلاإلهلا"معنى

الثالثةط،ببيروتالإسلاميةالبشائردار،داغيالقرهالدينمحيعلي

اهـ.604

إصدار،الفوزانفوزانبنلصالحوآثارها"،ومقتضاهااللهإلاإلهلا"معنى

اهـ.804عام،الإسلاميةسعودبنمحمدالإمامجامعة

تحقيق:،هشامبناللهعبدمحمدلأبيالأعاريب"،كتبعناللبيب"مغني

معلومات)بدونالعربيالتراثإحياءدار،الخطيبالدينمحيمحمد

(.الطبع

الشربينيأحمدبنلمحمد"المنهاجألفاظمعانيمعرفةالىالمحتاج"مغني

اهـ.377عامط،الحلبيالبابيمصطفىمطبعة،الخطيب

مجلة-الحكميحافظللشيخ"الإسلامشهادتيبتحقيقالسلامدار"مفتاح

الرابع.العدد،العقديةالدراسات

سيدمحمدتحقيق"،الأصفهانيللراغبالقرآنكريبفي"المفردات

اهـ.381عامط،الحلبيالبابيمصطفىمطبعة،كيلاني
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اللهإلاإلهلاأنلم7لث!ا!

القرطبي،العباسلأبي"،مسلمكتابتلخيصمنأشكللما"المفهم

أهـ.042الثانيةط،دمشقكثيرابندار،وآخرينمستوالدينمحيتحقيق

عمرو،أبوالدينشهابتحقيقزكريا،بنفارسبنلأحمد"اللغة"مقاييس

اهـ.415الأولىط،بيروتالفكردار

المكتب،الشاويشزهير:تحقيق،ضويانابنلإبراهيم،"السبيل"منار

اهـ.404السادسةط،الإسلامي

النحويحيانلأبي"،مالكابنألفيةعلىالكلامفيالسالك"منهج

،ام479عامطبعةعنمصورةطبعةجلازر،سدني:تحقيق،الأندلسي

السلف.أضواءمكتبة

عمربنإبراهيمالحسنأبيالدينلبرهانالسور"،تناسبفيالدرر"نظم

الإسلامي.المكتبط،البقاعي

مكتبة،جيومألفردتحرير،للشهرستاني"،الكلامعلمفيالإقدام"نهاية

(.الطبعمعلومات)بدونبالقاهرةالدينيةالثقافة

http://www.al-maktabeh.com



لموضوعاتافهرس

الموضوعاتفهرس

!

لموضوعا

مةالمقلى*

الله.إلاإنهبلاالعلموأهمية"،و"الإله"الشهادة"تعريففي:التمهيد-

..................................................."الشهادة"معنى:الأولالمطلب

.....................................-...............""الإلهمعنى:الثانيالمطلب

اللهإلاإنهلاأنبشهادةالعلمأهمية:الثالثالمطلب

......................................."اللهإلاإنه"لافضل:الأولالمبحث-

فيالخطأعلىيترتبوما"،اللهإلاإنه"لاإعراب:الثانيالمبحث-

..................................،...................................بهاعراإ

...................ذلكوأدلة"،اللهإلاإنه"لامعنى:الثالثالمبحث-

.......................-......."اللهإلاإله"لاشروط:الرابعالمبحث-

.........0.1"اللهإلاإنه"لاوتنفيهتثبتهماأهم:الخامسالمبحث-

.................اللهإلاإلهلاأنشهادةينقضما:السادسالمبحث-

إلااإلهلاأنشهادةتفسيرفيالمخالفينخطأ:السابعالمبحث-

.............................................-......................ومناقشته

المصادرقائمةعل!
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